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RESUMO 

 

Através da inteligência emocional são desenvolvidas habilidades para o gerenciamento de 

conflitos e a sua superação quando possível. O entendimento das situações conflituosas em 

que muitos profissionais experimentam, não obstante o profissional de secretariado também 

vivencia, está intrinsecamente ligado às relações interpessoais e ao despreparo no controle das 

emoções. Estudos desenvolvidos por Goleman, dentre outros, auxiliam no entendimento da 

importância dada à inteligência emocional no desenvolvimento das competências emocionais 

como forma de atenuar consideravelmente os conflitos que interferem direta ou indiretamente 

na vida emocional e profissional das pessoas. Uma revisão na literatura pertinente sobre 

inteligência emocional e natureza e a dinâmica dos conflitos permitiu, também, averiguar se 

os estudantes de secretariado da UFC possuem conhecimentos relevantes sobre a inteligência 

emocional na gestão de conflitos e se eles empregam esses conhecimentos para gerenciar as 

situações conflitantes no ambiente de trabalho. De acordo com a exposição dos dados da 

pesquisa averiguo-se que existe, por parte dos estudantes de secretariado executivo, a eficácia 

em gerenciar os conflitos à luz da inteligência emocional como forma de se favorecer o 

crescimento pessoal e organizacional.  

 

Palavras-chaves: Inteligência Emocional, Gestão de Conflitos, Secretariado Executivo 
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ABSTRACT 

 

 

Through the emotional intelligence are developed skills for the managing of conflicts and 

overcoming when it is possible. The understanding of the conflict situations that many 

experienced professionals, regardless of professional secretarial experience as well, is 

intrinsically linked to personal relationships and the lack of preparation in controlling 

emotions. Studies developed by Goleman and others, assist in the understanding of the 

importance given to emotional intelligence in the development of emotional competencies as 

a way to significantly mitigate the conflicts that interfere directly or indirectly on emotional 

and professional people. A review of the literature on emotional intelligence and nature and 

dynamics of conflict also allowed us to ascertain whether students secretariat of the UFC have 

relevant knowledge about emotional intelligence in conflict management and if they use this 

knowledge to manage the conflicting situations in the workplace. According to the exposition 

of the data from the research examined that there is, by students of executive secretariat the 

effectiveness in managing the conflicts in the light of emotional intelligence as a way of 

favoring the personal and organizational growth. 

 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Conflict Management, Executive Secretariat  
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INTRODUÇÃO 

 

 O dinamismo do mundo atual cujas características marcantes estão em volta da 

globalização e da informatização dos processos de trabalho e de uma competição até então 

nunca vista, corroboram o cenário de mudanças aceleradas e acaba gerando na vida das 

organizações e, consequentemente na vida das pessoas situações de grande tensão.   

 A busca demasiadamente crescente “por um lugar ao sol” estimula a competitividade 

que acaba interferindo no comportamento dos indivíduos, pelo fato dos acontecimentos serem 

tão rápidos que as pessoas, muitas vezes, não avaliam o que está se passando e vão 

assimilando cada vez mais informações. Isto vai acarretando, possivelmente, o acumulo de 

pendências no relacionamento e sem uma correta assimilação os indivíduos modificam seus 

hábitos, costumes e relacionamentos em busca de se encaixarem em um perfil que se adéque 

de acordo com que o mercado lhes impõe. 

 É bem verdade que o próprio mercado não se torna imune a essas transformações e 

que por diversos fatores vão revelando novos padrões, dentre outros, os conhecimentos 

técnicos das pessoas e a manifestação de suas habilidades “mensuráveis” pelo chamado QI – 

Quociente de Inteligência. 

 Hoje se percebe através de estudos, que os critérios sofreram transformações onde é 

evidenciado o Quociente Emocional – QE da pessoa onde o controle das emoções faz total 

diferença entre crescer ou estagnar na vida. 

 Neste cenário é comum a referência de autores ao individualismo fazendo com que as 

pessoas fiquem imersas em seus próprios pensamentos e posicionamentos como se estivesse 

monologando. Daí um aparente egoísmo contribui para a falha de comunicação que por sua 

vez, causa divergências com a maneira se de portar do outro, já que, nem sempre os objetivos 

coincidem e o aperfeiçoamento da comunicação requer muita prática, portanto, a partir disso 

criam-se a situações de conflituosas. 

 Uma característica inerente ao ser humano é o conflito, isto pode ser facilmente 

confirmado na sua própria trajetória histórica. Na luta pela sobrevivência, do estado primitivo 

até ao atual, quase sempre, as oposições, tensões emergiram do próprio interior psíquico de 
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cada indivíduo e despontaram nas relações sociais nos diversos momentos em que esteve 

inserido. Na atualidade das organizações, como ele é um elemento ativo em constante 

interação com o meio de convívio organizacional isso, por vezes, possibilita uma 

incompatibilidade de interesses entre os objetivos individuais e os organizacionais. 

 Como forma de esclarecer várias teorias foram desenvolvidas destas, a inteligência 

emocional orienta as pessoas assim como as organizações de forma a que estas ao deliberarem 

sobre seu planejamento o façam de modo a contribuir para o desenvolvimento das habilidades 

concernentes ao relacionamento entre as pessoas, já que a ausência dessa habilidade de 

relacionar-se somada ao descontrole das emoções é visto como um possível panorama para 

situações conflitantes no ambiente de trabalho. 

 O presente estudo tem por objetivo investigar a visão dos estudantes de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC), sobre a Inteligência emocional e a gestão 

de conflitos e a sua aplicação na atuação profissional. Essa preocupação justifica-se ao 

perceber o conflito vivenciado pelos profissionais, que em sua maioria, está relacionado às 

relações interpessoais e a falta de destreza em controlar as emoções. 

 A metodologia adotada neste estudo consistiu-se em uma pesquisa bibliografia que foi 

complementada por uma pesquisa de campo aleatória de conveniência para fins de sondagem, 

de natureza exploratória, cujas respostas foram obtidas com base em um questionário. 

 O segundo capítulo apresenta, de acordo com a definição de alguns autores, o conceito 

de inteligência e faz uma abordagem das emoções como responsável por influenciar a vida do 

indivíduo, como também, ressalta-se a importância entre o equilíbrio da mente emocional e 

racional e, por conseguinte discorre sobre a concepção de inteligência emocional. 

 O terceiro capítulo aborda a gestão de conflitos e faz uma análise sobre sua evolução, 

sendo promitente revelar seu processo para que se entenda melhor sua dinâmica onde são 

apontadas possíveis maneiras para a administração das situações conflitantes. 

 O quarto capítulo evidencia o desenvolvimento das competências emocionais para o 

gerenciamento de conflito através da inteligência emocional e fornece estratégias para que as 

situações conflitantes se solucionem de forma positiva onde o profissional de secretariado 

usufrui de aspectos concernentes à inteligência emocional. 
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 No quinto capítulo apresenta-se, a partir desse referencial teórico, uma pesquisa de 

campo realizada, com estudantes do oitavo semestre do curso de secretariado executivo da 

Universidade Federal do Ceará, em que se buscou averiguar se os estudantes possuem 

conhecimentos relevantes sobre a inteligência emocional e gestão de conflitos e se eles 

empregam esses conhecimentos para gerenciar as situações conflitantes no ambiente de 

trabalho.  

Por último, decorrentemente, deste estudo as considerações finais.  
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2 NOÇÕES DE INTELIGÊNCIA E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  

 Ao se observar os estudos sobre inteligência pode-se depurar que durante muito tempo 

a idéia que se tinha era de que a inteligência estava exclusivamente ligada a peculiaridades 

racionais e cognitivas que por sua vez, exprimiam as áreas intelectuais do indivíduo. Contudo, 

a partir do aprofundamento de pesquisas organizadas por grandes estudiosos como Gardner, 

Goleman percebe-se que houve uma ampliação no conceito sobre inteligência. 

 Um dos grandes responsáveis pelo panorama conceitual sobre inteligência é Howard 

Gardner, psicólogo norte-americano da Universidade de Harvard, ele observou limitações na 

antiga visão sobre inteligência quando os testes de quociente de inteligência - QI eram 

aplicados para a seleção dos soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial. 

 Gardner, em 1983 publicou o livro Frames of Mind (Estados de Espírito) o qual 

refutava a visão do QI e explicava que não existia uma inteligência específica que assegure o 

sucesso na vida. 

 Em seus estudos ele vai além ao que diz respeito se o indivíduo é inteligente ou não, 

isto é, ele caracteriza uma nova concepção de inteligência onde contrapõe o conceito padrão 

de QI que “se baseia numa noção limitada de inteligência, uma noção sem ligação com a 

verdadeira gama de talentos e aptidões que são importantes para a vida”. (GOLEMAN, 2007, 

p.62) 

 Neste contexto, Gardner (2000) enaltece a multiplicidade da inteligência e afirma que 

o ser humano tem sete áreas da mesma, apesar de acreditar que esse número se torna muito 

preciso para calcular a diversidade de inteligências do indivíduo.  

 Ele explica que a teoria das inteligências múltiplas traz uma visão pluralista da mente 

onde uma inteligência está voltada para a capacidade de resolver problemas ou elaborar 

produtos que são fundamentais em um determinado ambiente ou comunidade cultural. 

 Ainda de acordo com Gardner (2000) são sete as IM (inteligências múltiplas) as quais 

são denominadas de Inteligência lingüística, Inteligência lógica-matemática, Inteligência 

espacial, Inteligência corporal-cinestésica, Inteligência musical, Inteligência interpessoal, 

Inteligência intrapessoal. 
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 Inteligência lingüística: é a habilidade de usar a linguagem para convencer, satisfazer 

e transmitir idéias. Essa inteligência é característica de poetas, políticos, jornalistas. 

Inteligência lógico-matemática: é a capacidade de lidar com raciocínios, reconhecer 

problemas e procurar resolvê-los. É a inteligência comum aos matemáticos e cientistas. 

Inteligência espacial: caracteriza-se pela capacidade de auferir o mundo visual e 

espacial com precisão. É encontrado com facilidade nos arquitetos e artistas plásticos. 

Inteligência corporal-cinestésica: é a capacidade que faz referência a solução de 

problemas ou criação de produtos a partir da utilização de parte ou de todo o corpo. Podemos 

citar os atletas, bailarinos os quais usam de coordenação corporal para manipular objetos. 

Inteligência musical: refere-se à perspicácia para compor ou reproduzir uma peça 

musical. Nesta inteligência está incluso a sensibilidade para os ritmos, melodia e som.  

Inteligência interpessoal: é a habilidade de interagir com as outras pessoas, além de 

compreender e interpretar o comportamento do outro. Em outras palavras é a capacidade de 

identificar expectativas, aspirações e motivações dos outros, ou seja, busca sinais sensíveis 

das necessidades de quem o cerca. É comum aos professores, líderes religiosos e terapeutas. 

Inteligência intrapessoal: é aquela que se apresenta através da habilidade de entender 

os próprios sentimentos e a partir disso produzir um planejamento para sua própria vida. 

Percebe-se também que essa inteligência inclui disciplina no sentido de que se tenha 

autoconhecimento e auto-estima. 

Aqui, ressalta-se a importância em destacar a inteligência interpessoal e intrapessoal, 

pois elas desempenham ações fundamentais para a inteligência emocional onde promovem ao 

indivíduo uma análise de seu comportamento tanto pessoal quanto social. 

Inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas: o que as 

motiva, como trabalham, como trabalhar cooperativamente com ela. As pessoas que 

trabalham em vendas, políticos, professores, clínicos e líderes religiosos bem-

sucedidos provavelmente são todos indivíduos com alto grau de inteligência 

interpessoal. A inteligência intrapessoal é uma aptidão correlata, voltada para dentro. 

É uma capacidade de formar um modelo preciso, verídico, de si mesmo e poder usá-

lo para agir eficazmente na vida. (GOLEMAN, 2007, p. 63) 

 



19 

 

Quando bem desempenhadas no ambiente de trabalho elas podem ser chave de sucesso 

para que o grupo trabalhe e alcance os objetivos.   

O que se percebe também é a falta de destreza em desenvolver essas habilidades para 

que se propiciem um ambiente favorável diante de uma situação conflituosa cujo 

aprofundamento será no terceiro capítulo. 

Observa-se que a teoria das IM ampliou a valorização das inteligências humanas, 

como também, trouxe uma contribuição valiosa demonstrando que o ser humano tem 

habilidades de questionar e alcançar respostas usando todas as inteligências. 

Assim, segundo Miranda (1997, p.95) o que se compreende é que a “percepção da 

existência desses vários tipos de inteligência fornece o suporte lógico para o entendimento do 

conceito de inteligência emocional”. Mas, antes de mergulharmos no conceito de IE 

propriamente dito, esmiuçaremos sobre emoção a qual será assunto do próximo item. 

 

2.1 O que é emoção 

Outra contribuição de grande valia para a evolução das pesquisas sobre inteligência foi 

feita por Daniel Goleman, psicólogo e PHD pela universidade de Harvard, ele popularizou a 

abordagem de Inteligência Emocional através de pesquisa e análise aprofundada sobre o 

estudo das emoções. Como Gardner está para o estudo das inteligências. Assim, Goleman está 

para as emoções. 

Pode-se definir que “as emoções são, literalmente, o que nos move, nos impulsiona, na 

direção de nossas metas. Elas alimentam nossas motivações e nossos motivos. E, por sua vez, 

impelem nossas percepções e moldam nossas ações”. (GOLEMAN, 1999, p.121) 

Dessa maneira, as emoções se tornam as grandes responsáveis por nossas atitudes, 

pelo fato de se levar em consideração que elas propiciam a orientação dos nossos objetivos e 

nos estimula a continuar seguindo em busca de novos motivos e metas. Segundo Goleman 

(2007) as emoções são importantes e vão ao encontro das necessidades de acordo com a 

sobrevivência, tomadas de decisão, ajuste de limites, comunicação e a união: 
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A sobrevivência, pois as emoções se desenvolveram de forma natural por meio da 

evolução dos indivíduos. A partir do fato de que as nossas emoções têm a capacidade de nos 

auxiliar como um sistema interno de orientação que nos alerta quando as necessidades 

essenciais não são alcançadas.                                                                                                                         

A tomada de decisão, as emoções são grandes colaboradoras, pois elas funcionam 

como fonte de informações. Alguns estudos apontam que o indivíduo quando está com o seu 

emocional abalado, ele não consegue tomar nem decisões de caráter simples porque não 

conseguem sentir as suas reais escolhas. 

O ajuste de limites acontece quando a maneira de se comportar de alguém nos 

incomoda, automaticamente, as emoções se encarregam de emitir um sinal de aviso. Por isso 

é importante que o indivíduo confie em suas emoções e sensações para que elas ajudem a 

ajustar os seus limites os quais são extremamente necessários para proteger a saúde mental e 

física das pessoas. 

A comunicação ajuda a demonstrar para o outro quando se está precisando de ajuda, 

nesse momento, as emoções são fatores desencadeantes para mostrar as nossas expressões 

faciais, ou até mesmo, a mensagem que trazemos no olhar. 

A união que através das emoções pode ser a maior fonte potencial que seja capaz de 

unir todos os membros da espécie humana. 

Nisto é interessante observar, segundo Goleman (2007), os diversos tipos de emoção e 

as resposta que o corpo de um indivíduo apresenta, como também, as eventuais conseqüências 

fisiológicas: 

Ira: o sangue corre para as mãos, dando um forte estímulo para a pessoa atacar, 

agredir. Os batimentos cardíacos sofrem aceleração e os hormônios liberam adrenalina que 

fazem a pessoa proceder de forma vigorosa. 

Medo: o sangue flui para os músculos do esqueleto, fazendo com que a pessoa tenha o 

impulso de fugir. Ao mesmo tempo o corpo fica imobilizado. 

Felicidade: é responsável pelas principais alterações biológicas. Ela impossibilita os 

sentimentos negativos. Ocorre tranqüilidade, descanso propiciando uma disposição e 

entusiasmo para fazer as tarefas e garantir a direção rumo às metas. 
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Amor: percebe-se a partir de sentimentos carregados de afeto, relaxamento e 

satisfação onde estimula um ambiente de cooperação.                                                                                                                         

Surpresa: permite que a visão trabalhe melhor através do aumento de luz na retina. 

Possibilitando o entendimento no que a pessoa vê para identificar um plano de ação. 

Repugnância: a expressão da face transforma-se, o lábio superior se retorce para o 

lado e nariz se enrijece para evitar um odor nocivo ou a atitude de cuspir. 

Tristeza: expressa uma diminuição na velocidade metabólica ocasionando uma queda 

de energia, mais precisamente de entusiasmo. Esse estado emocional regula o sentimento de 

perda. 

A partir do conhecimento de como essas emoções se apresentam diante as inúmeras 

situações da vida é que fica possível mensurar os eventuais efeitos que elas desempenham. 

Efeitos esses que podem se manifestar por meio de diversos distúrbios biológicos e 

psicológicos tais como: stress, hipertensão, distúrbios do sono, depressão, talvez um dos mais 

conhecidos na atualidade e o mau funcionamento do sistema digestivo também. 

Então, a saída para se minimizar esses efeitos estaria em que o indivíduo utilizasse 

adequadamente a energia que as emoções lhe concedem. Isso produziria nele certa satisfação 

e bem-estar, em contrapartida, a falta de equilíbrio em empregá-las a nosso favor pode causar 

danos irreparáveis. 

Cooper (1997) relata que podemos encontrar nas emoções uma fonte de energia, 

influência e informação onde o sentido está em não se classificar uma emoção como boa ou 

ruim. E sim, o que se deve emanar e, primordialmente, fazer a diferença é a maneira de como 

se utiliza a informação e a energia que as emoções produzem. 

Nesse contexto, nota-se um momento crucial para a compreensão no estudo das 

emoções que segundo Goleman (2007) está em equilibrar e não suprimir as emoções, pois 

todos os sentimentos são dotados de valor e significado. 

É necessário conhecer cada emoção que se está sentido devido à disposição das 

emoções mistas, que por sua vez, faz com que o indivíduo tenha uma forte tendência de 

transpassar o sentimento mais intenso, até mesmo os negativos, nisso pode acontecer que a 
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intenção de se transmitir a mensagem se revele de maneira deturpada ou de forma incompleta 

gerando uma falta de interação e, por conseguinte, uma possível situação conflitante. 

Goleman (1999) relata que o ideal está no controle das emoções porque isso leva a 

compreender o que está escondido por trás de um sentimento como a mágoa que dispara a 

raiva e também faz aprender a lidar com a ansiedade, ira e tristeza.   

Existem diversas emoções, chamadas de primárias, isso porque elas propiciam a 

criação de diferentes sentimentos, às vezes escondidos, por isso faz-se necessário identificá-

los através da figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Derivado das emoções 
Fonte: Adaptado pela autora de Goleman (1999) 

 

Percebe-se que cada sentimento desses, traz substancialmente um desafio de 

transformar as mensagens recebidas pelas emoções em crescimento pessoal cuja tradução está 

em “aprender a distinguir os sentimentos mais profundos desse bombardeio de estímulos e 

informações que nos atingem todos os dias” (COOPER, 1997, p.34). 

Por exemplo, os sentimentos como o medo e a raiva não se tornam necessariamente 

dotados de emoções negativas se forem bem utilizados e controlados. Embora que às vezes, se 
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expressem de forma intensa. Apesar disso, essas emoções podem ser gerenciadas fazendo com 

que se transforme em energia criativa, produtiva e inovadora. 

Observa-se, de acordo com a figura n° 1, que em cada tipo de emoção que 

vivenciamos nos predispõe para uma ação imediata. Aqui retornaremos a definição já citada 

de emoção onde podemos inferir que grande parte das nossas ações é desencadeada pela 

percepção que fazemos dos inúmeros tipos de emoções.  

Sendo assim, “são as nossas emoções que nos orientam quando diante de um impasse 

e quando temos de tomar providências importantes demais para que sejam deixadas a cargo 

unicamente do intelecto” (GOLEMAN, 2007, p.31). 

Nesse sentido, apresenta-se uma abordagem onde o emocional faz interpelar o 

intelecto cuja relevância de ambos será examinada a seguir. 

 

2.2 A mente emocional e a racional 

  Para Goleman, o ser humano é dotado de duas mentes, uma que sente e a outra que 

raciocina. Sendo que, na maioria das vezes, ambas trabalham em conformidade ao ponto de 

interagirem na estrutura mental de cada indivíduo. 

 A mente racional é a maneira de assimilar a consciência, ou seja, é o modo de 

compreendermos que temos atenção e capacidade para medir e refletir. Apesar de se verificar 

e registrar os acontecimentos com menos rapidez. 

Ao passo que, a mente emocional desempenha as ações de maneira mais rápida, como 

um impulso e funciona, quase sempre, de forma ilógica. Nota-se, então que: 

As ações desencadeadas pela mente emocional carregam uma forte sensação de 

certeza, que é um subproduto de um tipo de comportamento bastante simplificado, 

de encarar determinadas coisas que, para a mente racional, são intrigantes. Quando a 

poeira assenta, ou mesmo durante a reação, aí pensamos: ‘por que fiz isso?’ – este é 

o sinal de que a mente racional percebeu o que aconteceu, mas não com a agilidade 

da mente emocional. (GOLEMAN, 2007, p.305) 

Compreende-se que existe um equilíbrio entre as duas mentes, que trabalham em 

harmonia, de maneira que a emoção nutre e informa as ações da mente racional, no entanto, a 

mente racional seleciona e produz barreiras para as manifestações das emoções. 
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Cabe ressaltar que na dinâmica entre pensamento e sentimento, a capacidade 

emocional interfere diretamente nas atitudes, que por sua vez, são provenientes de emoções já 

experimentadas na evolução do homem.                                                                                                                         

Logo, o indivíduo que busca um equilíbrio entre o emocional e racional tem mais 

probabilidade de se sentir satisfeito e alcançar sucesso na vida, devido à preponderância dos 

hábitos mentais que promovem sua produtividade. 

Para compor um panorama que revele a dimensão sobre Inteligência Emocional é que 

se faz necessário o entendimento de sua definição onde será abordado no próximo tópico. 

 

2.3 Conceito de Inteligência Emocional 

De acordo com Antunes “é inteligente quem escolhe a melhor saída ou a melhor 

resposta, e esse conceito indica a capacidade de que dispomos para, através da seleção, 

penetrar na compreensão das coisas” (ANTUNES, 1998, p. 16). 

O significado da palavra inteligência provém da junção de duas palavras latinas, inter 

que significa entre e elegere que traz um sentido de escolher. Em uma perspectiva mais 

abrangente, a interpretação de inteligência se resume na capacidade cerebral onde o indivíduo 

consegue alcançar um notável entendimento das coisas. 

Este conceito surge com os trabalhos dos psicólogos Peter Salovey e John Mayer os 

quais foram os responsáveis pela criação da expressão inteligência emocional, como também, 

formuladores dos componentes, citados por Weisinger (2001), que expõe a base da IE onde se 

revelam: 

 A capacidade de perceber, avaliar e expressar de forma correta a emoção. 

 A capacidade de gerar ou possuir sentimentos quando eles facilitarem sua 

compreensão de mesmo ou do outro. 

 A capacidade de depreender as emoções e o conhecimento derivado delas. 
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 A capacidade de controlar as próprias emoções para promover o crescimento 

emocional e intelectual. 

Conforme observado, as emoções representam um papel significativo onde é 

necessária uma concepção de forma inteligente para dirigir o comportamento e o raciocínio na 

intenção de se obter resultados satisfatórios. Nisso de deduz que 

A inteligência emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções – isto é, 

fazer intencionalmente com que suas emoções trabalhem a seu favor, usando-as 

como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu raciocínio de maneira a 

aperfeiçoar seus resultados. (WEISINGER, 2001, p.14) 

É por meio da IE que possivelmente as pessoas são capazes de identificar seus 

sentimentos e dos outros que estão a sua volta e, assim favorecer a administração das emoções 

para a harmonia do grupo a qual a pessoa está inserida. 

A finalidade de equilibrar a razão com a emoção denomina-se QE (quociente 

emocional). Entretanto, observa-se que essas duas capacidades possuem uma correlação, 

apesar de serem bastante independentes. 

 Todo indivíduo mistura a grandeza do QI e QE de formas variadas. Mas, é interessante 

ressaltar que cada uma traz aspectos instrutivos os quais contribuem para formar as 

qualidades de uma pessoa. Contudo, a inteligência emocional é o diferencial que contribui nas 

qualidades para nos tornarmos mais humanos. 

 Um ponto fundamental nas pesquisas de Golemam foi à resposta apresentada através 

do questionamento de que as pessoas com alto QI malogram e as com QI mediano se saem 

inusitadamente bem. Para ele, a sutileza está no desempenho da inteligência emocional. 

 Leva-se em consideração que o QI não assegura sucesso, pelo contrário, o 

autocontrole sobre as emoções é que pode ser revolucionário para o crescimento pessoal e 

profissional. 

É preciso compreender que o QE não pode ser medido e nem tão pouco avaliado como 

acontece com o QI, pelo fato de que este vem sendo mensurado por quase um século.  
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Tentar avaliar o QE de alguém é o mesmo que adivinhar quantos grãos tem a quarta 

parte de um pote: você consegue ter uma idéia aproximada, mas não pode calcular 

com precisão. E tampouco pode avaliar a si próprio através de uma contagem, pois 

as emoções são muito mais impalpáveis do que os grãos. (STEINER, 1997, p. 33) 

O que se pode perceber é que diversos avanços foram dados nos estudos sobre a 

inteligência dentro de uma dimensão onde o entendimento emocional é tão importante para o 

sucesso quanto um QI alto. 

Weisinger (2001, p.157) observa que “um funcionário pode ser muito inteligente e 

esforçado, além de bem informado na sua área, mas se carece de destreza interpessoal ele 

provavelmente não irar durar num emprego onde precisará lidar com outras pessoas”.Nessa 

perspectiva, as organizações através do dinamismo contemporâneo vêm instigando um 

ambiente de transformação cuja característica é enfatizar o trabalho nas habilidades humanas.  

Um fator predominante que propicia as mudanças dentro da organização é a 

competitividade exacerbada do mundo moderno que faz com que as empresas criem um novo 

perfil em busca de seus novos colaboradores os quais devem possuir um certo diferencial.  

Acredita-se que o diferencial que as empresas buscam nos profissionais está 

precisamente ligado às competências pessoais, isto é, além de se ter pessoas treinadas e com 

conhecimento técnico é de suma importância para o critério de avaliação que esses 

profissionais saibam lidar com diversas situações de forma produtiva e inovadora tanto para a 

organização, quanto para a própria pessoa, como também, aos que estão à volta. 

 Para Goleman (1999) o critério de avaliação que está sendo usado para determinar 

quem será admitido ou dispensado na organização vem tomando um rumo diferente onde já 

não é tão essencial o quanto o indivíduo é inteligente, nem tão pouco a sua formação 

acadêmica, mas pelo contrário, leva-se em consideração a postura de como lida consigo 

mesmo e com os outros.  

 Nesse contexto é que se percebe a IE como “a capacidade de identificar nossos 

próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as 

emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos”. (GOLEMAN, 2007, p.337) Nisso ela 

se revela para orientar as pessoas e ajudar a manter o equilíbrio perante diversas situações que 

nos são impostas. 
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3. GESTÃO DE CONFLITOS  

 As pessoas com suas particularidades e diferenças quase sempre não possuem os 

interesses e objetivos semelhantes. Esse contexto pode revelar uma dinâmica interessante 

onde se leva em consideração que uns conseguem conviver bem em meio às diferenças de 

pensamentos e atitudes e mais, conseguem vê como característica do ser humano. 

Entretanto, a maioria se comporta de maneira nada satisfatória devido ao choque de 

ponto de vista, ou melhor, de percepções que cada indivíduo traz consigo. Fazendo com que 

se crie uma espécie de conflito. 

Isso porque temos formas diferentes de perceber, entender e de se portar diante de 

cada situação, isto é, aquilo que pode ser potencialmente bom para o indivíduo A, já não é 

necessariamente bom para o indivíduo B.  

Nesse jogo de interesses individuais é que emanam as situações conflituosas que 

ultrapassam uma simples discordância entre o não concordar com as atitudes alheias e a 

capacidade de intervenção nas relações chegando até uma forma de impedir o outro de 

alcançar as suas metas. 

Para Weiss (1993), as discordâncias ocorrem quando as pessoas experimentam a 

mesma situação de maneira diferente, ou ainda, quando têm crenças ou valores diferentes. 

Elas vêem as coisas de forma diferente e acreditam em versões diferentes dos chamados 

mesmos fatos. Mesmo que dentro dos conflitos existam divergências, nem sempre elas 

resultam em conflitos. Elas podem propiciar um ambiente saudável. Moscovici (2007, p.151) 

relata: 

Se as divergências forem percebidas como enriquecedora ao invés de competição 

por certo-errado, as situações conflitivas passarão a ser problemas que poderão ser 

resolvidos cooperativamente e criativamente. O velho ditado de que duas cabeças 

pensam melhor que uma passa a ser verdadeiro porque, frequentemente, duas 

pessoas representam um conjunto mais rico de experiências e trazem maior 

variedade de elementos e ângulos para o problema. 

Vejamos, as grandes idéias dentro da organização nascem de vários pontos de vista 

diferentes para que assim seja decidido o que for melhor para o futuro da empresa, ou seja, as 

discordâncias fizeram incitar um ambiente de inovação e criatividade. 
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Entretanto, quase sempre, o que era uma simples discordância transforma-se em 

conflito. Isso causa grandes preocupações aos administradores. Apesar de se levar em 

consideração que ainda existe uma concepção ultrapassada no que concerne o entendimento 

sobre o conflito, como também, a forma de administrá-lo na dinâmica organizacional. 

Acredita-se que por não compreenderem, ou ainda, não se dá a verdadeira importância 

a essas situações é que as organizações acabam não administrando com eficácia os conflitos. 

A literatura concernente ao assunto ainda não propicia uma concordância muito clara, 

devido à relevância do assunto, entretanto, Robbins (2005) faz uma abordagem bastante 

consistente a respeito da dinâmica do conflito. 

  Conforme observado por ele o conflito pode ser definido como “um processo que 

tem início quando uma das partes percebe que a outra parte afeta, ou pode afetar, 

negativamente alguma coisa que a primeira considera importante”. (ROBBINS, 2005, p. 326) 

Em seu entendimento a respeito do assunto Dubrin (2003) acrescenta que o conflito 

acontece à medida que as partes envolvidas vêem metas, valores ou eventos mutuamente 

exclusivos. Cada lado acredita que o que ele deseja é incompatível com o que o outro deseja.  

Robbins (2005) vai além para definir que a incompatibilidade de objetivos, diferenças 

de interpretação dos fatos, desacordos em expectativas de comportamento são realidades que 

estão presente no dia a dia das organizações e chega a ser um prato cheio aos conflitos 

experimentados.  

Não obstante, quando nós e outros concordamos com algo, temos a forte tendência de 

interpretar ou manifestar o fato de forma diferente. Para Weiss (1993) o que distingue as 

discordâncias dos conflitos é o modo como essas diferenças são tratadas, e não seu conteúdo. 

Neste sentido, entende-se que conflito é uma qualidade intrínseca da natureza humana 

e é inevitável a sua existência. Além disso, é uma oposição a cooperação. Em qualquer lugar 

que exista a interação de pessoas esse ambiente é favorável a predominância de conflitos. 

Com esta realidade podemos conceber que Segundo Nascimento e Sayed (2006, p.48) 

“a gestão de conflitos consiste exatamente na escolha e implementação das estratégias mais 

adequadas para se lidar com cada tipo de situação” sendo que aqui a estratégia usada está 
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voltada para a concepção da inteligência emocional como forma de superar as situações 

conflitantes que desafiam a pessoa a lidar com seus sentimentos e com os dos outros. 

De acordo com Rahim (1981 apud RONDEAU, 1996, p. 206): 

As publicações sobre gestão abriram um espaço crescente para a questão do conflito 

nas organizações. Após ter sido amplamente ocultada, esta realidade forma 

atualmente um corpo de conhecimento relativamente extenso e que também se 

inscreve entre os assuntos essenciais da formação de base em gestão.  

Ao se falar em Gestão de conflitos, é fundamental observar a análise evolutiva de 

conflitos no ambiente de trabalho discorrida por estudiosos, dentre eles evidencia-se as 

abordagens de Robbins a respeito dessa evolução. Este assunto será analisado no próximo 

tópico. 

3.1  Análise sobre a evolução do conflito. 

Existe uma evolução a respeito do conflito organizacional onde observamos uma 

transição de pensamentos acerca de como os conflitos eram e são tratados atualmente nas 

organizações sendo que isso é evidenciado em três visões. De acordo com Robbins (2005) são 

elas: a visão Tradicional, a visão das Relações Humana e a visão Interacionista, conforme 

apresentado a seguir: 

a) Visão Tradicional 

Essa visão é uma das mais antigas sobre a abordagem de conflito. Ela parte do 

princípio que todo conflito é ruim e cujo aspecto negativo é exaltado. De forma que o conflito 

era usado como sinônimo de violência, destruição e irracionalidade e deveria ser evitado. Ele 

era tratado como uma disfunção resultante de falhas de comunicação, da falta de abertura e 

confiança entre as pessoas e do fracasso dos administradores em atender às necessidades de 

seus colaboradores. Ressaltava-se que o conflito era evidenciado por alguma coisa que não 

estava acontecendo de forma correta dentro do grupo, assim, era importante visualizar o 

comportamento das pessoas para se tomar conhecimento do que estava originando o conflito, 

para que neste sentido ele pudesse ser evitado. Então era necessário apenas ter atenção às 

causas e corrigir o que não estava funcionando bem para alcançar o bom desempenho do 

grupo e da organização. Nesse sentido, além de Robbins outros autores revelam que na visão 

tradicional se afirmava que: 
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Os teóricos clássicos geralmente comparavam as organizações a máquinas e 

imaginavam o conflito como um sintoma de pane. Os gerentes no tempo de Henri 

Fayol e Frederick Taylor preocupavam-se em descobrir maneiras para evitar ou 

suprimir o conflito com a maior rapidez e eficácia possíveis. (WAGNER; 

HOLLENBECK, 1999, p. 285) 

b) Visão de Relações Humanas 

Diferentemente da tradicional, aqui se argumenta que o conflito é visto como natural, 

de forma que é inevitável a sua existência e mais, esta visão defende a sua aceitação. A visão 

das Relações Humanas entende que o conflito não é necessariamente um mal que assola os 

grupos e organizações. Pelo contrário, a sua existência pode ser racionalizada, ou seja, ele não 

pode ser extinto. Ocorre que existem ocasiões em que ele pode ser uma força positiva para 

que o grupo exerça um bom desempenho. Nesta condição o conflito passa a ser administrado 

ainda que com dificuldade e sob certos aspectos de forma velada. 

c) Visão interacionista 

Em contrapartida com a visão tradicional que coloca o conflito como algo ruim, ou 

ainda, a visão de relações humanas que faz uma abordagem do conflito como algo difícil de 

ser evitado, mas administrável. Percebe-se que a visão interacionista faz menção ao 

encorajamento que é dado para que a harmonia e tranquilidade existentes em um grupo 

estejam pelo menos em um nível mínimo de conflito. Pois, corre o risco do grupo se tornar 

estático, apático e não responder as idéias de inovação e de mudança que se espera neste 

mundo competitivo. Entende-se que essa visão é a que mais se aproxima de uma realidade 

onde o conflito pode ser bem administrado, contudo, isso pode ser um dos maiores desafios 

para os lideres porque pode acontecer de se ter êxito em sua administração ou o fracasso por 

não alcançar soluções viáveis. Assim é papel dos líderes fazer com que o conflito seja uma 

forma viável, autocrítica e criativa para a vida e eficácia da organização. 

A partir da revisão de literatura percebe-se que as visões sobre o conflito trouxeram 

fatores intervenientes na vida das pessoas e, consequentemente, na vida das organizações. 

Tais fatores serão abordados no próximo assunto. 
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3.2 Fatores que influenciam o conflito  

Nota-se que no ambiente de trabalho ocorrem diversos conflitos. É interessante saber 

se eles têm base intrapessoal, interpessoal ou organizacional. Às vezes, temos tendência de 

acreditar que o conflito organizacional seja mais promissor, entretanto, o conflito que 

encontramos com mais freqüência no trabalho é o de ordem interpessoal. 

a) Conflito Intrapessoal 

O ser humano cria sua identidade a partir de uma troca com a sociedade. Essa 

identidade pessoal é um sentimento que se tem em relação a si próprio juntamente com o 

autoconceito e a auto-estima. Contudo, cria-se também uma identidade social uma espécie de 

estrutura cognitiva, ou seja, um conhecimento, percepção que se forma baseado nos papéis 

sociais que o indivíduo desempenha: 

Com o reconhecimento de sua identidade, o indivíduo assume a consciência de seu 

querer e de seu dever, elaborando a partir deles, um padrão de comportamento que 

determinará, entre outras coisas, a possibilidade e a probabilidade de sua 

participação em situações conflituosas, à medida que determina os casos e os níveis 

de sua disposição ou indisposição à intransigência. (ANDRADE et al., 2004, p. 32) 

 

Segundo Andrade et al. (2004) deve-se levar em consideração alguns aspectos básicos 

sobre as tensões interiores do indivíduo: 

 O conflito é inerente ao ser humano, sendo necessário o aprendizado paras se conviver 

e sobreviver com ele, como também, administrá-lo; 

 O conflito em sua essência tem um sentido positivo, pois ele determina a separação da 

personalidade em diferentes estruturações; 

 É interessante conhecer para se compreender alguns comportamentos sociais 

divergentes, de certa forma observa-se uma passagem para o conflito interpessoal; 

 Certos mecanismos psíquicos na evolução dos conflitos intrapessoal, também 

chamados de intra-subjetivos, podem alavancar para os conflitos interpessoais. 
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b) Conflito Interpessoal 

O conflito interpessoal acontece quando duas ou mais pessoas diferenciam-se na 

percepção e na maneira de avaliar sobre um ponto comum. Para MOSCOVICI (2007, p. 147) 

A percepção é um processo seletivo em que a pessoa atua ativamente, captando e 

organizando os estímulos consoantes suas necessidades motivacionais, experiências 

anteriores, valores, fatores fisiológicos e outros, ao invés de uma simples entrada e 

registro das energias do ambiente.  

Existe também uma diversidade de causas e superações para o conflito interpessoal, 

elas variam com a natureza e a situação oriunda do conflito. Essas causas, clássicas, segundo 

Dinsmores (1989) podem girar em torno dos erros na comunicação, opiniões contrárias, jogo 

de interesse, pressão, expectativas diferentes, conflitos de personalidade e situações 

problemáticas de ordem pessoal. 

Percebe-se, de acordo com Wisinski (1995), que o conflito é visto como uma dinâmica 

interpessoal e, quando tratado de maneira correta, pode ser ao menos administrado, muitas 

vezes resolvido e, provavelmente, terá resultados bastante criativos.  

 

c) Conflito Organizacional 

Para Wisinski (1995) o conflito organizacional não está baseado nos sistemas de 

valores pessoais, mas é um resultado de processos dinâmicos em constante modificação 

dentro de uma estrutura. Quando não recebem a devida atenção, esses processos geram 

conflitos dentro da organização. Sendo que existem quatro fontes de conflito organizacional: 

 Mudanças: É normal se esperar as mudanças dentro da organização, e deve-se esperar 

que elas ocorram. Novas políticas, mudanças nos procedimentos operacionais e certa 

rotatividade de pessoal são transformações internas semelhantes a todas as 

organizações. Fatores externos, como as leis municipais, estaduais ou federais, 

também podem fazer com que uma empresa execute mudanças específicas. No 

entanto, existem outras formas de mudança mais drásticas. Em algumas empresas, 

reorganizações e rightsizing (jargão tecnicista para demissões) podem espalhar um 

sentimento de pânico, ameaçando a segurança de emprego de todos. Até mesmo o 
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crescimento pode gerar conflitos. Embora normalmente o crescimento seja visto de 

maneira positiva para uma empresa, ocorrem falhas na comunicação, as 

responsabilidades mudam, e as relações de subordinação podem ser confundidas. 

Deduz-se que as mudanças dentro da empresa definitivamente geram conflitos. 

 Metas e objetivos conflitantes: Quase sempre é o resultado de comunicação e 

planejamento deficientes. As metas e objetivos de um departamento podem se chocar 

com os de outros. Uma comunicação eficaz e eficiente entre os chefes de 

departamentos normalmente é suficiente para solucionar a questão. 

 Recursos limitados: Fazem referência a quase tudo: poucos empregados, falta de 

espaço, falta de dinheiro, equipamentos obsoletos, e assim por diante. Esses e outros 

inúmeros problemas podem ocasionar conflitos operacionais por limitarem o 

desempenho que se espera dos indivíduos, departamentos e talvez até mesmo da 

organização como um todo. Tendo por contrapartida a cobranças de cumprimento de 

metas individuais e coletivas. 

 Efeito dominó: É resultado de um planejamento deficiente e falhas na comunicação. 

Ocorre quando as atividades de algum setor causam impacto direto sobre as atividades 

de um outro setor, cujas atividades causam impacto sobre um outro departamento, 

assim por diante. Nisso ocorre uma interferência direta no sistema organizacional. 

 

3.3 Tipos de conflito  

Ao se fazer o levantamento dos tipos de conflito provenientes da literatura, percebe-se 

que existe uma diversidade de idéias. A começar por Robbins (2005), para ele os conflitos 

podem ser funcionais quando são construtivos ou disfuncionais que são as formas destrutivas 

do conflito. Em sua abordagem ele os tipifica em:  

a) Conflito de tarefa – interfere no objetivo desejado para se realizar uma tarefa;  

b) Conflito de processo – compromete a estrutura do processo e seus procedimentos; 



34 

 

c) Conflito de relacionamento – faz referência às relações interpessoais que envolvem 

os confrontos de personalidade e diminuem a compreensão mútua onde prevalecem as 

metas pessoais dos indivíduos e, não mais a dimensão holística da organização. 

Já segundo Dubrin (2003) o conflito em uma medida certa pode beneficiar o 

desempenho. Nessa perspectiva o conflito é classificado por tipo sendo afetivo e cognitivo: 

 O conflito tipo C: a letra C significa uma dimensão cognitiva onde está direcionada às 

diferenças reais, relacionadas a certas questões. Indica que o conflito faz referência às 

questões concretas e tangíveis que podem acontecer de serem solucionadas de uma 

forma com que o intelecto se sobressaia ao emocional. 

 O conflito tipo A: a letra A é relativa a afetivo. Relaciona-se com as questões de 

orientação pessoal, individual. Nesse caso, indica que o conflito está ligado às 

questões subjetivas que podem ser solucionadas de modo que o emocional supere o 

intelectual. 
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3.4 Processo de conflito 

Uma maneira para se entender a origem dos conflitos é analisar como acontece seu 

processo. Robbins (2005) demonstra cinco estágios apresentados ao longo do conflito: 

oposição potencial, cognição e personalização, intenções, comportamento e conseqüência. Os 

cinco estágios podem ser observados a partir da figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Processo do Conflito 
Fonte: Robbins (2005, p. 327) 

 

a) Oposição potencial - o primeiro estágio é também conhecido como estágio de 

incompatibilidade. Aqui, ocorre a evidência de condições que criam o aparecimento do 

conflito. Condições essas sintetizadas em três categorias: comunicação, estrutura e variáveis 

pessoais.  

a.1) comunicação representa as forças contrárias que nascem das dificuldades de significado, 

isto é, as compreensões errôneas e do “ruído” na maneira de comunicar-se;                                                                                                                         

a.2) estrutura é entendida no contexto referente ao tamanho do grupo, nível de hierarquia, 

conhecimento das competências, compatibilidade entre as pessoas e as metas, uso da 

liderança, maneiras de recompensa e o nível de dependência entre os componentes do grupo;  

a.3) variáveis pessoais é a última categoria da oposição inicial e merece um real destaque, 

pois, ela inclui o sistema de valores de cada um e as características pessoais responsáveis 
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pelas divergências entre os indivíduos. Em consonância com os sistemas de valores de um 

indivíduo Wisinski (1995, p.11) expressa seu pensamento quando relata:  

É muito fácil querermos que os outros vejam o mundo da mesma maneira que o 

vemos – principalmente aquilo que consideramos valores essenciais do trabalho, 

como terminar um projeto ou crescer profissionalmente. No entanto, temos cada um, 

nosso próprio sistema de valores, através do qual determinamos nossas prioridades. 

Quando essas diferentes prioridades são confrontadas, o resultado normalmente é o 

conflito. 

b) Cognição e personalização – é o segundo estágio, nessa categoria o conflito começa a ser 

percebido. Envolve o nível do sentimento onde há uma experiência emocional entre os 

indivíduos com a troca de ansiedade, tensão, frustração ou hostilidade. É a partir desse estágio 

que as partes conflitantes fazem a definição sobre o que é conflito e como agir no desenrolar 

da situação cuja desenvoltura delineará as possíveis conseqüências. 

Observa-se também a compreensão diante as emoções porque facilitará o autocontrole. 

Nisso, emoções negativas fazem com haja uma diminuição relevante de confiança e produzem 

uma interpretação negativa a respeito do comportamento do outro. Ao passo que, as emoções 

positivas têm uma disposição para se compreender a situação de maneira mais ampla, 

identificando os problemas surgidos e, principalmente, buscando resoluções inovadoras. 

c) Intenções – é o terceiro estágio e fica entre as percepções e o comportamento manifestado 

das pessoas. Nesse momento ocorre a decisão em agir de uma determinada forma perante a 

situação conflituosa. Ressalta-se nesse estágio que as pessoas deduzem as intenções dos 

outros e, por conseguinte respondem ao seu comportamento. Um momento crucial acontece 

nesse contexto, é a forte tendência que as pessoas têm em compreender de maneira errada a 

intenção do outro e a partir disso são provocados muitos conflitos.  

Nesse estágio, Segundo Thomas (1992 apud ROBBINS, 2005) são identificadas 

intenções para se administrar os conflitos, sendo que estão envolta de duas dimensões 

chamadas de cooperação, quando uma das partes tenta satisfazer os interesses da outra, e 

afirmação, acontece que uma das partes tenta satisfazer seus próprios interesses. Nisso surge 

às cinco intenções: competir, colaborar, evitar, acomodar-se e conceder cuja representação 

está na figura 3: 
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Figura 3 – Dimensões das Intenções para a Administração de conflitos  
Fonte: Thomas (1992 apud ROBBINS, 2005, p.331) 

 

c.1) competir acontece quando o indivíduo procura satisfazer seus próprios interesses, sem 

levar em consideração o impacto de suas decisões sobre as outras partes e faz insurgir uma 

competição onde procura convencer o outro de que a suas próprias idéias estão certas e as 

idéias do outro está errada. 

c.2) colaborar é quando as partes envolvidas procuram satisfazer os interesses de ambas, 

sempre buscando a cooperação e os resultados mutuamente benéficos. Nesse contexto, os 

indivíduos almejam uma solução ganha-ganha. 

c.3) evitar acontece quando a pessoa reconhece a existência do conflito mas, prefere suprimir 

ou livrar-se da situação conflitante. 

c.4) acomodar-se acontece quando o indivíduo coloca os interesses do outro à frente de seus 

próprios interesses e os sacrifica para que a outra pessoa atinja os objetivos dela. 

c.) conceder é quando cada parte decide abrir mão de algo, nessa situação acontece um 

compartilhamento que resulta em compromisso e, não há uma situação de vencedores e 

vencidos mas, há uma solução que satisfaz parcialmente o interesse de ambas as partes. 

d) Comportamento - o quarto estágio é o momento em que acontece o conflito aberto, ou 

seja, as oposições mais acentuadas vêm à tona. Ele demonstra que nem sempre o 
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comportamento é manifestado de maneira adequada de acordo com as reais intenções. Nesse 

estágio é realizado um processo dinâmico de interação onde se enfatiza o comportamento 

conflitante visualizado por um continuum que vai desde um desacordo ou mal entendido, 

prosseguindo por ataques verbais, agressões físicas até chegar às ações explícitas em destruir 

a outra parte. Observa-se o comportamento conflitante conforme apresentado na figura 4 sob 

a forma de uma escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Continuum de intensidade dos conflitos  
Fonte: Robbins, 2005, p. 331 

 

e) conseqüências - o quinto estágio do processo de conflito encontra-se as conseqüências que 

se caracterizam através das ações e reações entre as partes de um conflito. Nesse contexto é 

que as partes resultam em conseqüências funcionais ou disfuncionais. Sendo que esta não traz 

melhoria para o grupo, faz com que o grupo piore o desempenho. Aquela visa à melhora e 

aumenta o desempenho do grupo. 

Ao longo da análise do processo do conflito, constata-se que há uma interação de um 

estágio para outro. Nesse momento surge particularidade envolta do conflito funcional e 

disfuncional. Sendo assim, a distinção entre ambos será abordada no próximo assunto. 
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3.5 Distinção entre conflitos: funcionais e disfuncionais 

Existem duas dimensões que distinguem o conflito como bom ou ruim. Como dito a 

pouco sobre os tipos de conflitos, segundo Robbins (2005), eles podem ser funcional ou 

disfuncional. 

a) O conflito funcional se expressa de uma forma construtiva. Digamos que seja o conflito 

que fortalece os objetivos do grupo e ajuda o bom desempenho, criatividade, aumento de 

motivação e mudança construtiva. Ele também tem uma característica preponderante que é 

evitar a estagnação. Dubrin (2003, p.177)  reflete que “o conflito funcional ocorre quando os 

interesses da organização são atendidos, como resultado da disputa ou desacordo. 

b) O conflito disfuncional é destrutivo em vários aspectos, pois ele atrapalha o bom 

desempenho fazendo com que a disputa ou desacordo prejudiquem a organização. Nota-se 

que acontece desperdício de tempo e energia quando as pessoas tomam rumo para alcançar as 

metas pessoais e não em favor do grupo. 

Ainda com base na disfunção do conflito, Robbins (2005, p.334) relata que “a 

oposição fora de controle leva ao descontentamento; que age para a dissolução dos laços 

comuns; que, por sua vez, acaba causando a destruição do grupo”. 

3.5.1 Distinção entre conflitos: positivos e negativos 

Chiavenato (2004) aborda os conflitos em um aspecto negativo ou positivo. Estes, em 

uma dimensão construtiva. Aquele é considerado como destrutivo. 

 Percebe-se que o aspecto negativo do conflito traz a idéia que ele pode interferi com 

várias reações diferentes dentro da organização. Em sua essência revela que as organizações 

estão interessadas, primordialmente, em suas metas e objetivos tomando por base as tarefas, 

responsabilidade e outras atividades. Nesses processos é que emergem as situações 

conflituosas. 
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No aspecto positivo nota-se o questionamento sobre o conflito, isto é, a forma de como 

ele pode estimular as pessoas da organização a partilharem suas cargas de conhecimento e 

habilidades, como também, influenciarem nos processos inovadores da organização. 

Chiavenato (2004) destaca os seguintes aspectos: 

a) Aspectos positivos 

 O conflito revela sentimentos e energia das pessoas as quais incitam interesses em 

buscar maneiras eficazes de realizar as atividades. 

 A situação conflituosa propicia uma criação de identidade no grupo. 

 A partir do conflito alguns problemas do grupo são identificados, e mais, ele exerce 

uma função de correção para se evitar que problemas mais sérios venham à tona. 

b) Aspectos negativos 

 Traz efeitos que não são desejados para que uma organização desempenhe um bom 

funcionamento, acontece que os indivíduos e grupos se deparam com seus esforços 

bloqueados, dando margem às frustrações, hostilidades e tensões. Ocorre uma ação de 

mão dupla, ou seja, um prejuízo tanto ao desempenho das tarefas como a insatisfação 

dos membros do grupo. 

 A maior quantidade de energia originada do conflito é direcionada e exaurida por ele 

mesmo, afetando a energia que poderia ser transferida ao bom funcionamento do 

trabalho com mais produtividade, porque vencer o conflito passa a ser primordial do 

que o trabalho desempenhado. 

 O espírito de cooperação é substituído por atitudes prejudiciais ao funcionamento da 

organização onde exercem a influência na natureza das relações interpessoais e 

consequentemente nas relações grupais. 

Comparando os efeitos do conflito observa-se que o grau de prejuízo tanto para a 

empresa quanto para os colaboradores varia em função da intensidade dos aspectos positivos 

ou negativos conforme o tipo de conflito. 
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Desta forma, percebe-se um fator decisivo para o êxito pessoal e profissional que é a 

capacidade de administrar as divergências de maneira eficaz, como também, à possibilidade 

de se administrar os conflitos.  

3.6 Consequências do conflito  

Nota-se que a situação conflituosa traz conseqüências que afetam a organização como 

um todo. Conforme observado por Chiavenato (2004), o conflito depreende um aspecto 

negativo provocando reações distintas na dinâmica organizacional. Já em seu aspecto 

positivo, o conflito corrobora para os processos inovadores dentro da organização. Ressalta-se 

que para os indivíduos envolvidos em situações conflitantes também inferem possíveis 

conseqüências como: 

a) Ganhar/perder – Nessa situação, a tendência é uma das partes alcançar os objetivos 

almejado fazendo com que a outra não alcance. A intenção que prevalece é a 

competição onde o clima adota é “quem ganha consegue tudo”. 

b) Perder/perder – Neste caso, ocorre quando o desfecho da situação não agrada nenhuma 

das partes ou então elas não conseguem ao menos lidar com a situação, que dirá 

administrá-la ou buscar solucioná-la. 

c) Ganhar/ganhar – Essa situação torna-se possível quando as partes envolvidas estão 

dispostas a transformar os problemas em solução. Ocorre quando ambas tentam 

colaborar em busca da melhor saída. 

No tocante as consequências do conflito de acordo com a atualidade o que se pode 

inferir é que “no mínimo, o conflito pode servir como bandeira vermelha sinalizando a 

necessidade de mudança. Acreditando que ele possa ter efeitos positivos, os gerentes 

contemporâneos tentam antes administrar ou resolver o conflito que evitá-lo ou suprimi-lo”. 

(WAGNER; HOLLENBECK, 1999, p. 285) 
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4. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E GESTÃO DE CONFLITOS NA ÁREA 

SECRETARIAL 

Segundo Goleman (1999), a arte de gerenciar conflito através da inteligência 

emocional requer, primeiramente, identificar o problema quando ele está surgindo e, a partir 

disso tomar as providências para que o conflito seja superado de forma harmônica e amigável 

para as partes envolvidas, levando em consideração que, agindo dessa maneira pode-se 

preserva os relacionamentos por muito tempo. 

Para Goleman (1999) as pessoas que são dotadas pela competência de gerenciar 

conflitos se apresentam da seguinte forma: 

 Enfrentam com cautela e ponderação as situações tensas, como também, sabem lidar 

com as pessoas difíceis 

  Identificam conflitos em potencial, trazem para serem discutidos os desacordos, e 

ajudam a desativar uma situação de conflito 

 Procuram animar os envolvidos para que se tenha debate e discussão aberta 

 Compõem um conjunto de solução onde todos saiam ganhando 

No entanto, para se transformar conflitos em situações administráveis é necessário se 

desenvolver trabalhos inerentes as competências do indivíduo, nesse momento, é que a 

Inteligência Emocional deve ser concebida para fazer com que as habilidades de cada um 

trabalhem em favor do nível de desempenho em determinada situação.  

Neste sentido, a capacidade em desenvolver trabalhos que favoreçam o indivíduo pode 

ser percebida no aprimoramento das aptidões pessoais e sociais que decorrem da competência 

emocional cujo sentido está na “capacidade de ouvir, de influenciar, de colaborar e de fazer 

com que as pessoas fiquem motivadas e trabalhando bem em conjunto” (GOLEMAN, 1999, 

p.43). 

 A competência emocional é conhecida também como habilidade intrapessoal e 

habilidade interpessoal cuja aplicação se faz pertinente para o gerenciamento de conflito à luz 

da inteligência emocional. As pessoas podem usufruir essas dimensões em inúmeras situações 

da vida e, por conseguinte desenvolver no ambiente de trabalho almejando um local em que 
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exista uma interação de aprendizado. O desenvolvimento de ambas serão abordadas no 

próximo item. 

 De acordo com Weisinger (2001, p.15): 

É quase infinito o número de casos em que a inteligência emocional pode ser 

aplicada no local de trabalho: para resolver um problema complicado com um 

colega, fechar um contrato com um cliente intratável, criticar o chefe, dedicar-se 

com entusiasmo a uma tarefa até completá-la, e muitos outros desafio relacionados 

ao seu sucesso. A inteligência emocional é usada tanto intrapessoalmente – para 

ajudar a si mesmo – quanto interpessoalmente – para ajudar outras pessoas.  

4.1 Desenvolvendo a competência emocional 

 A inteligência emocional de cada indivíduo possibilita uma fonte de potencial para 

assimilar habilidades que se baseiam na competência emocional a qual se apresenta em cinco 

elementos denominados por Goleman (1999) de autopercepção, autoregulação, motivação, 

empatia e aptidão social.  

a) autopercepção 

 A autopercepção é uma das dimensões da inteligência emocional. Nela está inserida a 

capacidade de conhecer as próprias emoções, como também, essa competência manifesta-se 

através do autoconhecimento de si e dos próprios pensamentos que influenciam estes 

sentimentos. A partir do reconhecimento dessas informações é possível se tornar mais 

vigilante nas respostas emocionais, para que elas não venham com excesso ou sem emoção.  

 É essencial buscar ouvir a intuição, manter-se sensível a voz do palpites e, 

principalmente, buscar segurança e confiança nas informações e decisões que se baseiam 

nesta voz que emana interiormente. 

 Cooper (1998, p. 255) relata que “nós não nos tornaremos completos e bem-sucedidos 

enquanto nossa intuição não desempenhar um papel integral na orientação de nossas 

decisões”. 

 A autopercepção está dentro de uma realidade onde é preciso conhecer os próprios 

estados interiores, preferências, recursos e intuições. Segundo Goleman (1999) as pessoas que 

possuem essa competência conseguem: 
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 Melhorar no reconhecimento e designação das próprias emoções 

 Maior capacidade de entender as causas dos sentimentos 

 Diferenciar sentimentos e atos 

 Conhecer os próprios pontos fortes e limitações 

 Mostrar certeza do próprio valor e capacidade 

 Ter senso de humor e possuem uma visão crítica de si mesmas 

 Usar sua percepção para orientar nos seus objetivos 

 Refletir em suas experiências passadas para buscar acerta no futuro  

 Assim, essa competência possibilita conhecer os próprios estados interiores, 

preferências e intuições os quais são tão almejados para que se tenha o diferencial diante das 

situações adversas. 

 

b) autoregulação 

 A autoregulação é outro pilar da inteligência pessoal. Nela se consiste o gerenciamento 

das próprias emoções de acordo com cada situação. Além do que, compreender e administrar 

as emoções garantirá um certo êxito sobre a decisão do momento, ou seja, evitará com que o 

indivíduo sinta-se prejudicado com seus próprios impulsos respondidos de forma errônea 

assim como fique exposto a julgamentos equivocados. 

 Neste contexto, é prioridade entender que a auto-regulação não se define através da 

repressão ou negação de emoções. E sim, todas as emoções, inclusive as negativas, devem ser 

vivenciadas, mas sem excesso, isto é, com equilíbrio e deixando experimentá-las no momento 

oportuno, até porque os excessos podem caracterizar distúrbios bipolares.  

Pois como disse Aristóteles apud Goleman (2007, pg. 21) “qualquer pode zangar-se, 

isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa na medida certa, na hora certa, pelo motivo 

certo e da maneira certa, não é fácil”. Mas, em uma realidade onde se procura desenvolver a 

inteligência emocional torna-se possível. 
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Nesta competência, nota-se o poder em controlar sentimentos como a raiva ou outra 

emoção pertencente ao próprio indivíduo para que ele não lance à outra pessoa 

externalizações distorcíveis como afirma (WEISINGER, 2001, p.50): 

A tendência das situações perturbadoras, tais como ser repreendido por seu chefe ou 

estar zangado com um colega, é que elas venham a gerar estilos e padrões de 

raciocínio distorcidos que modificam sua percepção da realidade. Aprendendo a 

evitar o raciocínio distorcido você terá melhores condições de conseguir maior 

domínio sobre seus pensamentos automáticos e controlar suas emoções. 

A autoregulação ajuda a pessoa lidar com os próprios estados interiores, impulsos e 

recursos. Segundo Goleman (1999) as pessoas quem possuem essa competência: 

 Agem de maneira otimista diante os conflitos 

 Sabem administra sentimentos impulsivos e emoções aflitivas 

 Buscam soluções originais para os problemas 

 Gerenciam habilmente múltiplas demandas, prioridade e transformações rápidas. 

 Criam idéias inovadoras 

 

c) Motivação 

 A motivação é um dos principais fundamentos da inteligência emocional. Nessa 

competência se observa que as emoções têm um papel predominante, tendo em vista que são 

elas que alimentam os motivos e motivações das pessoas daí alguns autores a definirem de 

fora para dentro já que os sentimentos são íntimos. 

 Essa competência é um estado de entusiasmo, estímulo e prazer que o indivíduo se 

encontra e que impulsiona o indivíduo a realizar os seus objetivos pessoais e otimizar suas 

realizações profissionais. 

 O estado de motivação na inteligência emocional considera que o uso das energias do 

indivíduo seja trabalhado para uma finalidade específica e, que esteja sempre em andamento e 

perseverante em busca de finalizar o seu projeto, isto é, até alcançar a meta desejada. 
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 Goleman (2007) chama esse estado de fluência onde se inicia quando um desafio 

instiga e exige mais das aptidões do indivíduo, então nesse momento é essencial ter bastante 

atenção e um nível de concentração para resolver o desafio apresentado. Contudo o desafio 

deve ser inteligentemente avaliado, pois, persistir em algo momentaneamente inatingível é 

desmotivante. 

 De acordo com Weisinger (2001), existem quatro fontes que podem restaurar a 

motivação nas pessoas: você mesmo, amigos, parentes e colegas solidários, um mentor 

emocional e o ambiente. 

a) Você mesmo, é necessário entender que o indivíduo procure a motivação em si 

mesmo, dentro de uma perspectiva onde o pensamento positivo impere, levando em 

consideração que o pensamento é fonte de recursos para o ser humano, sendo assim é 

promitente buscar o otimismo com palavras, afirmações motivadoras, autocríticas 

positivas e valendo-se das imagens mentais também. 

b) Amigos, parentes e colegas solidários, é estimulante relacionar-se com as pessoas que 

transpassam sentimentos motivadores, dentro de uma realidade que esteja baseada na 

compreensão, confiança, conveniência e disponibilidade, mas é necessário que se 

tenha uma reciprocidade para que os relacionamento perdurem a longo prazo. 

c) Um mentor emocional, é uma pessoa que deve inspirar para si motivação, essa pessoa 

deve servir de modelo onde no momento oportuno se recorre a ela para perguntar o 

que ela poderia fazer se estivesse em seu lugar. 

d) O ambiente onde se vive ou se trabalha podem ser estimulantes, é possível fazer do 

ambiente de trabalho um local que traga bem-estar e motivação através do som, 

iluminação, ventilação e dos objetos que estão à volta. Todos esses elementos 

propiciam uma boa concentração e produtividade que motivam as pessoas. 

Todavia, é preciso ser perceptível para certos detalhes que, quase sempre, vão 

passando sem que as pessoas percebam que afetam a sua motivação e, por fim acabam se 

desestimulando. 

Segundo Goleman (1999) a motivação são tendências emocionais que guiam ou 

facilitam o alcance de metas e descreve as pessoas com essa competência:  
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 Visam metas desafiadoras e tomam riscos calculados 

 São orientadas para resultados, com forte empenho em atingir objetivos e padrões 

 Aprendem a melhorar seu desempenho 

 Buscam os valores essenciais do grupo ao tomar decisões e esclarecem opções  

 Estão aptas para fazer uso das oportunidades  

 Mobilizam pessoas por meio de esforços empreendedores e inusitados 

 Perseveram na busca das metas mesmo havendo obstáculos e reveses 

 Vêem os obstáculos como contornáveis e não como uma deficiência pessoal 

 

d) Empatia 

 Esta competência diz respeito à capacidade de se colocar no lugar do outro, é sentir o 

que as outras pessoas estão sentindo, sem que elas precisem mencionar o que está se passando 

com elas. É comum vê que as pessoas revelam o que estão sentindo através da expressão 

facial ou tom de voz ou outras inúmeras formas não-verbais, então é primordial esta 

capacidade de adquirir o entendimento através dessas comunicações que a outra pessoa 

revela. 

 A empatia está intimamente ligada a outras habilidades tais como a autopercepção e o 

autocontrole pelo fato de estar conectada com os próprios sentimentos de cada um. 

 Goleman (1999) explica que a empatia tem um requisito básico que é ter a capacidade 

de ler as emoções de outra pessoa e em uma situação mais detalhada implica aperceber-se e 

agir diante às preocupações e sentimentos não verbalizados de alguém. E em um nível mais 

aprofundado, ter empatia é compreender as questões e preocupações que estão por trás dos 

sentimentos do outro.  

 Esta possibilidade seria como se fosse uma pessoa se colocar no lugar de outra pessoa 

em terapia de grupo usando técnica do psicodrama seria a inversão de papéis. 

 Cabe ressaltar que a antipatia, oposto da empatia, pode ser geradora de conflito, 

principalmente, no ambiente de trabalho, já que se corre o risco de não entender as diferenças 
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dos que estão em volta, cada pessoa é dotada de singularidade. Goleman (1999) expõe 

algumas dimensões para serem aplicadas em relação às diferenças no trabalho: 

 Compreender os outros: perceber os sentimentos e perspectivas dos outros e ter um 

interesse ativo por suas preocupações 

 Orientação para servir: antecipar, identificar e satisfazer as necessidades dos outros 

 Desenvolver os outros: perceber as necessidades dos outros e reforçar as aptidões 

 Alavancar a diversidade: cultivar as oportunidades através de pessoas diferentes  

 Percepção política: identificar as correntes políticas e sociais da organização  

Nesse sentido, a empatia é a percepção dos sentimentos, necessidades e preocupações 

dos que estão em volta.  Ainda de acordo com Goleman (1999) as pessoas com essa 

competência: 

 Dão atenção as informações emocionais e escutam as pessoas com atenção 

 Fazem comentários úteis e identificam as necessidades de desenvolvimentos do outro 

 Têm prazer em oferecer a assistência adequada 

 Vêem a diversidade como uma oportunidade e são capazes de cria um ambiente em 

que as pessoas possam se expandir 

Pode-se dizer que a empatia é a habilidade de ler as emoções do outro sendo que um 

grande auxílio, segundo Miranda (1998) é sentir o que o outro vive tomar a mesma postura 

dele, modular a tonalidade da voz, isso fará com que a pessoa sinta-se confiante e com certeza 

ela sentirá essa energia positiva. 

 

e) Aptidão social 

 Essa competência emocional é a chave para se socializar com as pessoas, ela instiga o 

convívio para que exista o envolvimento entre os indivíduos. Essa habilidade emocional é de 

suma importância, pois exige o conhecimento das emoções em si e nos outros. 

 Acredita-se que é possível que as pessoas influenciem o estado emocional uma das 

outras, mesmo que seja de forma positiva ou negativa. Para Goleman (1999) as pessoas fazem 
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isso constantemente, pegando emoções uns dos outros, como se fossem algum tipo de vírus 

social. Essa realidade chega a ser quase invisível, mas faz parte da interação humana. 

 De acordo com Weisinger (2001) um fator importante e que é necessário ser observado 

é a comunicação, base para qualquer relacionamento, principalmente no local de trabalho.  

A comunicação é vital para que as relações interpessoais se estabeleçam, tendo em 

vista que quando fazemos uso da inteligência emocional para incrementar essas relações 

temos o resultado de se comunicar eficazmente por meio de pensamentos, sentimentos e 

atitudes. 

Entretanto, a comunicação pode ser uma fonte de conflito devido às diferentes 

interpretações, troca de informações e, principalmente os ruídos no canal de comunicação, 

como estudado no processo do conflito. 

Observa-se que é necessário comunicar-se de forma eficaz para que as situações 

conflitantes sejam resolvidas de maneira produtiva e satisfatória. A eficácia aí pode ser 

percebida na sensibilidade dos interlocutores dominarem a mesmo padrão cultural. 

 Dentro do contexto das relações profissionais a comunicação utilizada adequadamente 

faz com as pessoas se desenvolvam visando alcançar o objetivo da comunicação que é unir os 

indivíduos para que compartilhem a aptidão social baseados na inteligência emocional. 

 Segundo Goleman (1999) as pessoas com essa competência: 

 Lidam de forma direta com as situações difíceis 

 Incentivam a comunicação desimpedida e se mantêm receptivas tanto às boas quanto 

às más notícias 

 Articulam e despertam o entusiasmo por uma visão ou missão compartilhada 

 Reconhecem a necessidade de mudanças e superam as barreiras que as impedem 

 Promovem um ambiente amistoso e de cooperação 

 Protegem o grupo e sua reputação; compartilham os créditos dos sucessos 
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Entende-se que desenvolvendo as competências emocionais de autopercepção (para 

perceber o problema), auto-regulação (para manter-se moderado), motivação que gera a 

autoconfiança (para estar firme nas respostas), empatia (para se colocar no lugar do outro) e 

aptidão social (para relacionar-se com os outros) elas podem orientar e possibilitar o 

gerenciamento de situações conflituosas à luz da inteligência emocional. 

 

4.2 Estratégias para o gerenciamento de conflitos 

Em meio aos conflitos acontecem situações emocionalmente desgastantes, por isso é 

imprescindível estar constantemente dialogando consigo mesmo e buscando fazer uma análise 

do contexto. Para assim, tornar uma característica mensurável da inteligência emocional que 

diz respeito ao controle eficaz das emoções.   

É preciso está preparado diante as situações para agir de maneira emocionalmente 

inteligente. Weisinger (2001, p.117) descreve algumas técnicas para que as situações 

conflitantes se solucionem de maneira positiva: 

 Auto-revelação: revelar seus pensamentos, sentimentos e desejos. 

 Positividade: defender suas opiniões e necessidades, ao passo que as pessoas devem 

respeitar as idéias das outras também. 

 Escuta dinâmica: ouvir atentamente o que a outra pessoa está dizendo. 

 Crítica: explicar de forma construtiva as suas colocações. 

 Comunicação de equipe: comunicar-se em grupo para garantir planejamentos eficazes. 

Goleman (1999) se baseando nas competências emocionais de autopercepção , auto-

regulação, motivação, empatia e aptidão social também expõe estratégias que desativam as 

situações conflitantes:  

 Acalme-se, sintonize-se com seus sentimentos e os expresse. 

 Demonstre a disposição para encontrar uma saída debatendo a questão, em vez de 

agravá-la com mais agressão. 
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 Manifeste seu ponto de vista num tom neutro e não num tom de discussão. 

 Tente encontrar maneiras equânimes de resolver a disputa, trabalhando em conjunto 

para encontrar uma solução que possa ser aceita por ambas as partes. 

O controle da ansiedade nos diálogos evita situações de interrupção ou de colocar 

palavras na fala do interlocutor que gera ansiedade naquele que foi interrompido. Estados 

emocionais pré-existentes em um determinado momento, ou seja, a pessoa chega contrariada 

e ao falar com outra que nada tem a ver com isso assume uma postura imprópria. 

Percebe-se que para se gerenciar conflito é preciso entender que “a emoção nos 

desperta e motiva e nos conclama a nos comprometermos. Esse impulso interno é essencial 

para a implementação bem-sucedida de qualquer tipo de inteligência ou de estratégia.” 

(COOPER, 1998, p. 186) 

 

4.3 O profissional de Secretariado Executivo e a Inteligência Emocional  

 O dinamismo do mundo atual instiga mudanças nas profissões e faz com que o 

profissional que almeja sucesso busque as novas exigências do mercado globalizado. Não 

obstante, o profissional de secretariado também está inserido em um universo de 

transformações em busca da excelência na profissão. 

 Percebe-se que aconteceram mudanças significativas no que diz respeito à atuação do 

profissional de secretariado, hoje, além de desenvolver trabalhos rotineiros ele atua na 

organização como assessor e co-gestor das informações, serviços e das pessoas. A partir desse 

cenário são solicitadas qualificações em várias áreas, como administração, negociação e 

finanças tudo isso em favor dos processos decisórios na visão holística das organizações. 

 A cobrança por uma desenvoltura gerencial e participativa exige do secretário o 

aperfeiçoamento de competências e habilidades para assessorar dinamicamente o executivo 

dentro da organização já que o profissional de secretariado é o elo entre os dirigentes e os 

demais colaboradores, como também, é agente para que a sinergia seja preponderante e 

interfira positivamente no ambiente de trabalho. 
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 Observa-se que o conflito vivenciado por este profissional está relacionado, em sua 

maioria, às relações interpessoais e a falta de destreza em controlar as emoções. Assim, a 

inteligência emocional torna-se facilitadora para o sucesso desse profissional. Sendo que ela 

possibilita uma realidade onde exista o equilíbrio emocional diante o seu próprio 

comportamento e dos outros. 

 O grande desafio do secretário está em aperfeiçoar tanto os conhecimentos técnicos 

como, principalmente, a habilidade nas relações interpessoais. Nas organizações esse 

profissional necessita saber lidar com a forma de externalizar as emoções sendo que é trivial 

usar como ferramenta a inteligência emocional para se gerenciar os conflitos, exercer a 

liderança e comunicar-se eficazmente para a construção de uma visão de futuro no trabalho. 

 O profissional de secretariado executivo, para vencer os desafios que o mercado de 

trabalho exige, pode desenvolver as competências emocionais que nada mais é que a 

Inteligência Emocional voltada para a prática cujos resultados estão direcionados para a 

obtenção de uma postura resiliente em face do aprendizado da ligação entre o corpo, mente e 

emoções que são de suma importância para a qualidade de vida das pessoas e seus 

relacionamentos. 

 A Inteligência Emocional pode estabelecer um planejamento sempre almejando o 

aprendizado sobre os conceitos de competência emocional, para então se conscientizar para 

que servem as emoções e os benefícios da autopercepção, autoregulação, motivação, empatia 

e aptidão social.  

 Assim, levando em consideração a relevância do assunto pode-se julgar a necessidade 

da inteligência emocional para o profissional de secretariado executivo, dado que as empresas 

vêem que esse profissional tenha espírito de colaboração e cooperação para trabalhar em 

equipe, tenha habilidade para adaptar-se às inúmeras situações, fomentem a motivação em si e 

nos outros, ou seja, usufruam dos aspectos intrinsecamente ligados à inteligência emocional. 
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5. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

Esta pesquisa foi realizada com 20 estudantes do oitavo semestre do curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, no período de outubro de 2010. 

Tendo como objetivo averiguar se os estudantes possuem conhecimentos relevantes sobre a 

inteligência emocional e gestão de conflitos e se eles empregam esses conhecimentos para 

gerenciar as situações conflitantes no ambiente de trabalho.  

 

5.1 Metodologia 

 De acordo com Marconi e Lakatos (2009, p.98) “pesquisa é uma atividade voltada 

para a resolução de problemas, que se utiliza de um método para investigar e analisar 

soluções, buscando também algum novo processo de conhecimento”. 

 Para a classificação da pesquisa toma-se como base a apresentada por Vergara (2007), 

que a classifica em dois termos: quanto aos fins e quanto aos meios. Sendo que quanto aos 

meios foi adotada neste estudo a pesquisa bibliográfica cuja definição é feita por Gil (1991, p. 

58) como sendo: 

Caracterizada pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. A utilidade deste 

procedimento nas pesquisas exploratórias é de grande importância, visto a 

possibilidade de novas descobertas e a simplicidade dos procedimentos. 

 Por conseguinte, quanto aos fins foi feita uma investigação exploratória. E, por último, 

uma pesquisa de campo por meio de sondagem através de uma amostra de conveniência onde 

as respostas foram obtidas com base em um questionário.   

 Segundo Marconi e Lakatos (2009) a pesquisa de campo objetiva informações acerca 

de um problema, que se pretende uma resposta, ou de uma hipótese, que deseja comprovar, e 

ainda, descobrir novos fenômenos ou a ligação entre eles.  

 Ruiz (2006, p. 50) explica que a pesquisa de campo consiste na “observação dos fatos 

tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis 

presumivelmente relevantes para ulteriores análises”.  
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5.2 Análise dos Resultados da Pesquisa de campo 

 

TABELA 1 – Distribuição de freqüência quanto à faixa etária dos pesquisados.  

  IDADE 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Entre 18 a 20 anos 0 0% 

Entre 21 a 23 anos 9 45% 

Entre 24 a 26 anos 6 30% 

Mais de 27 anos 5 25% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

Pode-se observar na tabela 1 que dos 20 graduandos entrevistados estão, em sua 

maioria, compreendidos entre a faixa etária de 21 e 23 anos, representando 45% da população 

amostral, 30% têm idade entre 24 a 26 anos e cerca de 25% têm mais de 27 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 1 – Faixa etária dos pesquisados 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 2 – Distribuição de freqüência quanto ao sexo dos pesquisados 

SEXO 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Feminino 18 90% 

Masculino 2 10% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se na a Tabela 2 que o percentual de entrevistados é composto por 90% do 

sexo feminino e 10% do sexo masculino.  

De acordo com os dados apurados na amostra, percebe-se que o gênero feminino 

predomina como característica marcante ao profissional de secretariado, como também, pode-

se inferir que existe uma maior adesão ao curso de Secretariado Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Sexo dos pesquisados 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 3 – Distribuição de freqüência em relação à atividade profissional 

 TRABALHA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Sim 20 100% 

Não 0 0% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto ao exercício profissional, conforme a Tabela 3 verifica-se que todos os 

entrevistados possuem atividade profissional.  

Observa-se na amostra que o grupo é constituído de estudantes trabalhadores, que 

predominam com 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – Se exerce atividade profissional 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 4 – Distribuição de freqüência quanto ao tempo de trabalho 

 

HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Menos de 1 ano 18 90% 

2 – 4 anos 1 5% 

Mais de 5 anos 1 5% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 4 mostra que dos 20 entrevistados 90% trabalham há menos de um ano o que 

é compreensível pela faixa etária ainda próxima à condição do primeiro emprego, 5% 

trabalham de 2 a 4 anos e os outros 5% totalizam mais de 5 anos de tempo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Há quanto tempo trabalha 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 5 – Distribuição de freqüência quanto à definição de Inteligência Emocional  

DEFINIÇÃO DE INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL É 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

A capacidade de reprimir as emoções 0 0% 

É capacidade de usar as emoções para ditar 

o comportamento dos outros 

 

0 0% 

A capacidade de solucionar os problemas 

de forma que você ganhe sempre 

 

0 0% 

É a capacidade de identificar nossos 

próprios sentimentos e os dos outros, de 

motivar-se e com isso gerenciar bem as 

emoções dentro de si e nos relacionamentos 

20 100% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

De acordo com a tabela 5 percebe-se uma predominância, dos estudantes e 

profissionais de Secretariado Executivo, em associarem, unanimemente, a opção ao que 

entendem por inteligência emocional isso sugere a possibilidade que existe uma noção 

significativa sobre o tema abordado.  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 – Opinião sobre a definição de Inteligência Emocional 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 6 – Distribuição de freqüência referente à IE como diferencial para o sucesso 

profissional 

 

VOCÊ ACREDITA QUE A INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL PODE SER O 

DIFERENCIAL EM BUSCA DO SUCESSO 

PROFISSIONAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Sim 18 90% 

Não 1 5% 

Talvez 1 5% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A tabela 6 revela que 90% dos entrevistados confirmam a idéia de que o profissional 

de secretariado executivo acredita que a inteligência emocional é o diferencial para o sucesso 

profissional. 

Nota-se que dentro do universo pesquisado existe um entendimento concernente a 

importância da inteligência emocional para a o sucesso profissional, como também, a 

relevância em tê-la como diferencial para se conquistar a excelência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 – Inteligência Emocional como diferencial para o sucesso profissional 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 7 – Distribuição de freqüência quanto ao desenvolvimento da autopercepção 

PARA VOCÊ A INTUIÇÃO PODE 

DESEMPENHAR UM PAPEL 

IMPORTANTE PARA ORIENTAR AS 

TOMADAS DE DECISÕES DA SUA VIDA 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Sempre 3 15% 

Frequentemente 11 55% 

Raramente 6 30% 

Nunca 0 0% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Quanto à intuição que é um dos fundamentos para agir com a inteligência emocional, a 

tabela 7 mostra que 55% dos entrevistados responderam que frequentemente acreditam que a 

intuição pode orientar as tomadas de decisões. 

 A amostra confirma que para se desenvolver essa competência emocional, a 

autopercepção, é essencial buscar ouvir a intuição para se buscar tomar decisões com 

segurança e confiança, evitando possíveis arrependimentos mais à frente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 – A intuição a favor das tomadas de decisões 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 8 – Distribuição de freqüência quanto ao desenvolvimento da autoregulação  

COMO VOCÊ REAGE QUANDO 

ALGUÉM DISCORDA DE SUA 

OPINIÃO 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Demonstra que ficou zangado 1 5% 

Manifesta suas emoções ignorando a pessoa 

que discordou da sua opinião 
0 0% 

Mantém-se no controle das emoções e 

administra os sentimentos impulsivos 
17 85% 

Prefere não esboçar reação 2 10% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 De acordo coma a tabela 8, ao que indica, cerca de 85% dos entrevistados mantém-se 

no controle das emoções e gerenciam os sentimentos impulsivos. 

 Isto aponta que os pesquisados conseguem desenvolver eficazmente a autoregulação, 

competência emocional imprescindível para o gerenciamento de conflitos através da 

inteligência emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 – Controle das emoções  
Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 9 – Distribuição de freqüência quanto ao desenvolvimento da motivação 

VOCÊ PERSISTE NA BUSCA DE SUAS 

METAS MESMO HAVENDO 

OBSTÁCULOS E DESAFIOS 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Sempre 14 70% 

Frequentemente 6 30% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A Tabela 9 mostra que 70% dos entrevistados sempre persistem na busca de suas 

metas embora existam obstáculos e desafios que possivelmente possam surgir. Observa-se que 

na amostra pesquisada revela que a motivação é uma das competências emocionais das 

estudantes pesquisadas;  

 

 Em contrapartida, 30% só o fazem frequentemente, nisso falta à percepção em 

acreditar que a diferença está como se reage às dificuldades, sendo que é necessário encarar 

os obstáculos com um desafio a ser vencido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 – A motivação como guia para se alcançar as metas 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 10 – Distribuição de freqüência quanto ao desenvolvimento da empatia 

DIANTE UM MOMENTO DIFÍCIL QUE 

UM COLEGA DE TRABALHO ESTEJA 

VIVENDO, QUAL SEU 

COMPORTAMENTO 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Prefere não se sensibilizar com as 

dificuldades da outra pessoa 
0 0% 

Procura se colocar no lugar do outro e 

compreende a situação a qual ele está 

passando 

20 100% 

Tenta não se envolver para evitar se 

comprometer com os outros 
0 0% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Percebe-se que na Tabela 10, os vinte entrevistados procuram desenvolver a empatia 

cuja característica é responsável pela capacidade de se colocar no lugar do outro e se 

manifesta como fator preponderante para a competência emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 – Desenvolvimento da empatia 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 11 – Distribuição de freqüência quanto ao desenvolvimento da Aptidão social 

 

VOCÊ CONSEGUE FAZER COM QUE OS 

OUTROS CAPTEM A MENSAGEM QUE 

VOCÊ QUER TRANSMITIR 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Sempre 9 45% 

Frequentemente 11 55% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com a Tabela 11, cerca de 45% dos entrevistados sempre conseguem fazer 

com que os outros captem a mensagem que desejam transmitir, 55% dos entrevistados 

reconhecem que nem sempre, conseguem se comunicar, ou seja, não transmitem a mensagem 

que desejam passar.  

Daí, a importância da comunicação para a aptidão social sendo que a sua ineficácia em 

transmitir a mensagem pode causar fonte de conflitos por causa das diversas interpretações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 – A comunicação em favor da Aptidão Social 

Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 12 – Distribuição de freqüência quanto ao gerenciamento de conflito através 

da inteligência emocional 

 
QUANDO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE 

CONFLITO COM ALGUÉM, VOCÊ BUSCA 

CONVERSAR DIRETAMENTE COM A 

PESSOA PARA QUE SE EVITE MAL 

ENTENDIDO E DESAVENÇAS 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Sempre 10 50% 

Frequentemente 9 45% 

Raramente 1 5% 

Nunca 0 0% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Neste caso os respondentes se manifestaram da seguinte forma: 50% sempre buscam 

conversar diretamente com a pessoa envolvida na situação conflitante, 45% revelam que só 

fazem isso frequentemente e os outros 5% buscam raramente a conversa direta. 

Como o conflito é inerente ao ser humano e muitas vezes ocorrem devido à percepção 

de cada indivíduo, é interessante se buscar uma solução em não se remoer sentimentos 

negativos, pois eles podem causar certos males, como também, implicar no desperdício de 

energia, que por sua vez poderiam ser utilizados para desempenhar ações mais produtivas e 

cheias de inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 – Gerenciamento de conflito através da inteligência emocional 

Fonte: Elaborado pela autora 



66 

 

TABELA 13 – Distribuição de freqüência quanto à postura no conflito em potencial 

DURANTE UMA REUNIÃO EM QUE AS 

PESSOAS SE ALTERAM E SE INICIA UM 

MOMENTO COM AGRESSÕES E GRITARIA 

QUAL SUA ATITUDE DIANTE O CONFLITO 

EM POTENCIAL 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Acomoda-se e fica observando como a 

situação vai parar 
6 30% 

Grita mais alto que todos e manda que 

silenciem 
1 5% 

Acalma-se e começa a falar pausadamente 

demonstrando disposição para encontrar 

uma saída para a questão, em vez de 

agravá-la com mais agressão 

13 65% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

A Tabela 10 revela que 65% dos entrevistados quando estão diante um conflito 

potencial como em uma reunião onde acontece um momento em que as pessoas iniciam uma 

gritaria a atitude delas diante essa situação é acalmar-se e começar a falar pausadamente 

demonstrando disposição para encontrar uma solução ao problema.  

Todavia 30% dos entrevistados quando do surgimento do conflito preferem acomodar-

se e ficar observando como a situação vai parar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 – Postura diante um conflito em potencial 
Fonte: Elaborado pela autora 
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TABELA 14 – Distribuição de freqüência quanto à situação ganha/ganha 

EM UMA SITUAÇÃO EM QUE PRECISE 

GERENCIAR CONFLITOS VOCÊ ADOTA 

A POSTURA EM QUE TODOS SAIAM 

GANHANDO 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Sempre 5 25% 

Frequentemente 15 75% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

  20 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 14 mostra que 25% dos entrevistados sempre adotam uma postura em que 

todos saiam ganhando. E 75% o fazem apenas, frequentemente. Esta postura onde todos 

saiam ganhando revela um ambiente de colaboração, ou seja, cooperação para se alcançar os 

resultados mutuamente benéficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 – Gerenciamento do conflito segundo a situação ganha/ganha 

Fonte: Elaborado pela autora 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como definido no objetivo deste estudo procurou–se investigar a visão dos estudantes 

de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará (UFC), sobre a Inteligência 

emocional na gestão de conflitos e a sua aplicação na atuação profissional.. No decorrer do 

estudo foi identificado através da competência emocional que é possível tornar conflitos em 

situações administráveis segundo o desenvolvimento da autopercepção, autoregulação, 

motivação, empatia e aptidão social. 

A pesquisa de campo averiguou que existe, por parte dos estudantes de secretariado 

executivo, a eficácia em gerenciar os conflitos à luz da inteligência emocional como forma de 

se favorecer o crescimento pessoal e organizacional. Sendo que os pesquisados possuem 

conhecimentos significativos sobre inteligência emocional e que consideram o assunto 

relevante para o sucesso profissional, assim como da suma importância como diferencial para 

se conquistar a excelência na carreira. 

 Observou-se que a motivação é uma das competências emocionais capaz de gerar um 

estado de entusiasmo. Este estímulo no entendimento dos entrevistados serve para que 

impulsionar as pessoas a realizarem os seus objetivos pessoais e aperfeiçoar suas realizações 

profissionais, como também, esta motivação é responsável pela persistência em buscar a 

finalização de um projeto até alcançar a sua meta. 

 A partir da exposição dos dados foi possível auferir que os entrevistados compreendem 

que a empatia é a percepção dos sentimentos, necessidades e preocupações referentes à 

situação que o outro está vivendo,  

Em relação a um conflito em potencial a postura dos entrevistados indicou que existe 

uma predisposição para se ponderar a situação momentânea e encontrar uma solução ao 

problema. Essa escolha revela que os estudantes de secretariado priorizam o controle das 

emoções para se gerenciar seus conflitos e, mais fazem uso da inteligência emocional. Isto de 

certo modo reforça a importância da empatia como um dos atributos da inteligência 

emocional, a qual pareceu ser determinante na busca da solução de conflitos. 

A pesquisa revelou que a comunicação interpessoal por vezes requer esforço e 

determinação por parte dos estudantes de secretariado executivo em desenvolver a aptidão 
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social. De todas as competências emocional a que se revelou mais frágil foi a da aptidão 

social exteriorizada pela comunicação, já que ela é pilar para que as relações interpessoais.  

Pelos comentários feitos adicionalmente às questões pôde-se concluir que a ênfase no 

aperfeiçoamento das competências emocionais, baseadas na inteligência emocional, fornece 

resultados palpáveis para o gerenciamento de conflitos e com que o profissional no uso de 

suas atribuições como Secretárias Executivas tenham êxito e, como mencionou Goleman, não 

malogrem ao insucesso. 

 Diante do exposto, a inteligência emocional se revela como peça chave para alavancar 

o novo perfil do profissional de secretariado que provou está fincado na habilidade 

intrapessoal e interpessoal. 

 Por fim, o presente trabalho, demonstrou a importância em dar continuidade ao debate 

para manter viva a abordagem sobre a inteligência emocional como fator preponderante para 

o gerenciamento de conflitos onde as pessoas possam vir a compreender que os problemas 

podem ser explorados e sirvam de estímulo para que sejam impulsionadores em busca de uma 

convivência de qualidade para o crescimento pessoal e profissional e não como forma de 

indução à estagnação. 

Finalizando percebeu-se que as teorias sobre conflitos serão tão duradouras quanto a 

sua própria existência, pois o mundo em que vivemos está longe de ser um universo de paz. 

Daí a observação, de acordo com a literatura concernente ao conflito, que ele torna-se um fato 

na vida organizacional e deve ser encarado de forma positiva e com pré- disposição para que 

seja superado buscando a melhor maneira de solucioná-lo fazendo com que a acepção pela 

inteligência emocional seja a forma mais eficaz para o seu gerenciamento. 
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APÊNDICE A  

QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Este questionário compõe a minha monografia em face da obtenção do grau de bacharel 

em Secretariado Executivo pela Universidade Federal do Ceará. O resultado desta 

pesquisa depende que suas respostas sejam sinceras. Obrigada por sua contribuição e 

por colaborar para esta pesquisa. 

 

TEMA: O GERENCIAMENTO DE CONFLITOS À LUZ DA INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL 

 

DADOS GERAIS 

IDADE: 

(   ) entre18 e 20 anos   (   ) entre 21 e 23 anos    (   ) entre 24 e 26 anos     (   ) mais de 27 anos   

SEXO: (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Se trabalha: (   ) Sim     (   ) não  , Há quanto tempo: 

(   ) menos de 1 ano       (   ) 2 – 4 anos       (   ) mais de 5 anos  

 

1. Na sua opinião a definição de Inteligência Emocional é:  

(  ) a capacidade de reprimir as emoções 

(  ) é capacidade de usar  as emoções para ditar o comportamento dos outros 

(  ) a capacidade de solucionar os problemas de forma que você ganhe sempre  

(  ) é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar-se e 

com  isso gerenciar bem as emoções dentro de si e nos relacionamentos 
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2. Você acredita que a Inteligência Emocional pode ser o diferencial em busca do sucesso 

profissional?  

(  ) sim   

(  ) não         

(  ) talvez 

 

3. Para você a intuição pode desempenhar um papel importante para orientar as 

tomadas de decisões da sua vida? 

(  ) sempre 

(  ) frequentemente                   

(  ) raramente                                

(  ) nunca 

 

4. Como você reage quando alguém discorda de sua opinião? 

(  ) demonstra que ficou zangado 

(  ) manifesta suas emoções ignorando a pessoa que discordou da sua opinião 

(  ) mantém-se no controle das emoções e administra os sentimentos impulsivos 

(  ) prefere não esboçar reação 

 

5. Você persiste na busca de suas metas mesmo havendo obstáculos e desafios? 

(  ) sempre                 

(  ) frequentemente                   

(  ) raramente                                

(  ) nunca 

 

6. Diante um momento difícil que um colega de trabalho esteja vivendo, qual seu 

comportamento? 

(  ) prefere não se sensibilizar com  as dificuldades da outra pessoa 

(  ) procura se colocar no lugar do outro e compreende a situação a qual ele está passando 

(  ) tenta não se envolver para evitar de se comprometer com os outros 
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7. Você consegue fazer com que os outros captem a mensagem que você quer transmitir? 

(  ) sempre                

(  ) frequentemente                   

(  ) raramente                               

(  ) nunca 

 

8. Quando está em situação de conflito com alguém, você busca conversar diretamente 

com a pessoa para que se evite mal entendido e desavenças? 

(  ) sempre                 

(  ) frequentemente                   

(  ) raramente                                

(  ) nunca 

 

9. Durante uma reunião em que as pessoas se alteram e se inicia um momento com 

agressões e gritaria qual sua atitude diante o conflito em potencial? 

(  ) acomoda-se e fica observando como a situação vai parar 

(  ) grita mais alto que todos e manda que silenciem 

(  ) acalma-se e começa a falar pausadamente demonstrando disposição para encontrar uma 

saída para a questão, em vez de agravá-la com mais agressão. 

 

10. Em uma situação em que precise gerenciar conflitos você adota a postura em que 

todos saiam ganhando? 

(  ) sempre                 

(  ) frequentemente                   

(  ) raramente                                

(  ) nunca 

 

 


