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Palavra do Presidente
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES
Definição de Conflito.

O que vamos apresentar neste trabalho é um pouco sobre o conflito nas organizações e 
antes de tudo devemos entender o que é conflito, que sob a ótica do antigo paradigma, 
nada mais é que percepções e interpretações divergentes das partes sobre um determinado 
assunto. É sempre visto como algo negativo, um rompimento, um fim. Pela nova ordem 
sistêmica, o conflito é um meio, uma oportunidade de reconstrução de realidades e motor 
gerador de energia criativa.

Os conflitos existem desde o início da humanidade, o mesmo é fonte de idéias novas, podendo 
levar a discussões abertas sobre determinados assuntos, o que se revela positivo em algumas 
das vezes, quando positivo permite a expressão e exploração de diferentes pontos de vista, 
interesses e valores, ou seja, em certos momentos e em determinados níveis, o conflito pode 
ser considerado necessário, caso não queira entrar num processo de estagnação. Assim os 
conflitos não são necessariamente negativos; a maneira como lidamos com eles é que pode 
gerar algumas reações.

“Em sentido geral organização é o modo como se organiza um sistema. É a forma escolhida 
para arranjar, dispor ou classificar objetos, documentos e informações.”

Em Administração a organização tem dois sentidos:

1. Grupo de indivíduos associados com um objetivo comum. Exemplo: empresas, associações, 
órgãos do governo, ou seja, qualquer entidade pública ou privada. As organizações são 
compostas de estrutura física, tecnológica e pessoas.

2. Modo como foi estruturado, dividido e sequenciado o trabalho.

Segundo Montana (2003, p. 170) organizar é o processo de reunir recursos físicos e humanos 
essenciais à consecução dos objetivos de uma empresa.

A estrutura de uma organização é representada através do seu organograma.
Segundo Maximiano(1992)uma organização é uma combinação de esforços individuais 
que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-
se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Uma 
grande empresa ou uma pequena oficina, um laboratório ou o corpo de bombeiros, um 
hospital ou uma escola são todos exemplos de organizações.
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Salmos
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Então se levantou Finéias, e fez juízo, e 
cessou aquela peste.

E isto lhe foi contado como justiça, de 
geração em geração, para sempre.

Indignaram-no também junto às águas da 
contenda, de sorte que sucedeu mal a Moi-

sés, por causa deles;
Porque irritaram o seu espírito, de modo 
que falou imprudentemente com seus lá-

bios.
Não destruíram os povos, como o Senhor 

lhes dissera.
Antes se misturaram com os gentios, e 

aprenderam as suas obras.
E serviram aos seus ídolos, que vieram a 

ser-lhes um laço.
Demais disto, sacrificaram seus filhos e 

suas filhas aos demônios,

Salmos 106:30-37

Uma organização é formada pela soma de pessoas, máquinas e outros equipamentos, 
recursos financeiros e outros.A organização então é o resultado da combinação de todos 
estes elementos orientados a um objetivo comum.

Organizar compreende atribuir responsabilidades às pessoas e atividades aos órgãos (unidades 
administrativas). A forma de organizar estes orgãos chama-se de departamentalização.

Do grego “organon”, organização significa instrumento, utensílio. De acordo com o Prof. 
João Bilhim “a organização é uma entidade social, conscientemente coordenada, gozando 
de fronteiras delimitadas que funcionam numa base relativamente contínua, tendo em vista 
a realização de objectivos comuns”. Sobrevivência e crescimento (metas e objectivos) é o 
que a maioria ambiciona. Objectivos que exigem grupos de duas ou mais pessoas, que 
estabelecem entre eles relações de cooperação, acções formalmente coordenadas e funções 
diferenciadas, hierarquicamente hierárquica.

Se a historia for observada, ate há pouco tempo à ausência de conflitos era vista como expressão 
de bom ambiente, boas relações, e no caso das organizações, como sinal de competência, 
pois a maioria dos profissionais via o conflito de forma negativa, sendo o resultado de 
uma ação ou mau comportamento de algumas pessoas, e associavam à agressividade, ao 
confronto físico e verbal e sentimentos ruins, que eram considerados prejudiciais ao bom 
relacionamento entre pessoas e ao bom funcionamento das organizações.

A partir do surgimento de inúmeras transformações políticas, culturais e sociais percebidas 
no decorre deste século, emergiu entre as organizações a necessidade de tornarem-se cada 
vez mais produtivas e competitivas, visando sua vitalidade num mercado muitas vezes delas 
restrito. Sabendo desta necessidade, muitos lideres passaram a analisar, avaliar e identificar 
os problemas enfrentados pela equipe na aceitação e adaptação de mudanças, para então, 
perceber as dificuldades, e necessidades individuais de cada colaborador e partir para a 
pratica tentando entusiasmá-los com o quesito mudanças em seus afazeres.

Níveis e estágios do conflito.

1. Causas dos conflitos dentro das Organizações.

Os conflitos surgem por razões tipo competição entre as pessoas, por recursos disponíveis, 
mas escassos; pela divergência de alvos entre as partes; e pelas tentativas de autonomia ou 
libertação de uma pessoa em relação a outra, assim como podem ser atendidos como fontes 
de conflito: direitos não atendidos ou não conquistados; mudanças externas acompanhadas 
por tensões, ansiedades e medo; luta pelo poder; necessidade de status, desejo de êxito 
econômico; exploração de terceiros ( manipulação); necessidades individuais não atendidas; 
expectativas não atendidas; carências de informação, tempo e tecnologia; escassez de 
recursos; marcadas diferenças culturais e individuais; divergência e metas; tentativa de 
autonomia; emoções não expressas/ inadequadas; obrigatoriedade de consenso; meio-
ambiente adverso e preconceitos.

No dia-a-dia das organizações e até mesmo de nossas vidas pessoal vivemos o conflito de 
diferentes maneiras: quantas vezes as pessoas não atravessam nosso caminho, dificultando 
ou mesmo impedindo o atingimento de nossos objetivos? Assim, o conflito não deve ser visto 
apenas como impulsionador de agressões, disputas ou ataques físicos, mas como um

processo que começa na nossa percepção e termina com a adoção de uma ação adequada 
e positiva, os conflitos surgem e nosso dever é estar situado quanto às causas dos mesmos 
normalmente estes se dão, por muitos aspectos, logo abaixo estaremos citando alguns:

• Pela experiência de frustração de uma ou ambas as partes, ou seja, a incapacidade de 
atingir uma ou mais metas ou realizar os seus desejos, por algum tipo de interferência ou 
limitação pessoal, técnica ou comportamental.
• Diferenças de personalidades, que são invocadas como explicação para as desavenças 
tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho, e reveladas no relacionamento 
diário através de algumas características indesejáveis na outra parte envolvida;
• Metas diferentes, pois é comum estabelecermos ou recebermos metas a serem atingidas e 
que podem ser diferentes dos de outras pessoas e de outros departamentos, o que nos leva 
à geração de tensões em busca de seu alcance;
• Diferenças em termos de informações e percepções, costumeiramente tendemos a obter 
informações e analisá-las à luz dos nossos conhecimentos e referenciais, sem levar em conta 
que isto ocorre também com o outro lado com quem temos de conversar ou apresentar 
nossas idéias, e que este outro lado pode ter uma forma diferente de ver as coisas.

continua...

https://administradores.com.br/artigos/conflitos-nas-organizacoes
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Gestão de Pessoas
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

27/07 - Erica dos Santos 

27/07 - Dia do Motociclista
28/07 - Dia do Agricultor

31/07 - Dia da Campanha do Quilo

Datas Comemorativas
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

01/08 - Vanio Cesar Arend 02/08-Fabio Tumelero

Compartilhando
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Marketing Digital
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Mais um carro 
adesivado!
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Recordações da AGPR5
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

A partir de agosto a turma de treinamento começou troca 
as camisetas.

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

Projetos e Indústria mecânica
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:

Novidades
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Treinamento
Isttela Maris Ghedin- isttela.maris@agpr5.com

Treinamento da INOVA DEV- SATC concluido. Parabéns a Igor Scarsi, 
Igor Paulino e Felipe  Beltrão.
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C007 - Cooprata - Prata/MG
C031 - JBS - Dourados/MS
C053 - Becker’s - Quatro Pontes/PR
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C164 - Rivelli - Barbacena/MG
C174 - Nutrisoma - Patrocínio/MG
C201 - BsBios - Marialva/PR

C210 - Savana - Ribas do Rio Pardo/MS
C272 - Nutribio - Sinop/MT
C293 - JBS - Montenegro/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C310 - ADORO - São Carlos/SP
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:

Projetos e Obras Elétricas/Mecânicas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C010 - Bunge - Rondonópolis/MT
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C060 - Vibra - Guarapuava/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C066 - Vibra - Sete Lagoas/MG
C068 - DB-DanBred - Patos de Minas/MG
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC

C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C106 - Salus Group - Santo Antonio de Posse/SP
C107 - Correcta - Ponta Porã/MS
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C278 - JBS Foods - Garibaldi/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
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015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
028-Pif Paf Patrocínio-MG
049-Agrogem Montenegro-RS
060-Agrogem Guarapuava-PR
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR
099-Farben Içara-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC

104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
177-Fertisanta Imbituba-SC
200-Pozosul Capivari de Baixo-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
284-Agroval Coromandel-MG
307-SoyaMill Rio Claro-SP
1010-Italcol Girón-CO

Service & Suporte prestou atendimento aos clientes:

Service
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

Segurança no Trabalho
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - DIÁLOGO DE SEGURANÇA

COMO FAZER PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS

1. Não sobrecarregue as instalações elétricas
Apesar de ligar vários aparelhos na mesma tomada ser um hábito bastante comum, a ação 
poderá ocasionar uma sobrecarga no circuito, podendo ocasionar desarme no disjuntor. 
Evite colocar vários aparelhos numa mesma tomada para evitar o risco de curtos-circuitos.

2. Não deixe aparelhos eletrônicos energizados perto da pia
Caso um aparelho eletrônico caia na água (seja na pia, no chuveiro ou na banheira) ele 
poderá sofrer uma pane elétrica que além de danificar o equipamento, pode dar choques 
em quem estiver muito perto.

3. Tenha cuidado ao trocar a temperatura do chuveiro
O ideal é que o chuveiro esteja desligado para trocar a temperatura, ainda mais se o corpo 
estiver molhado. Além desses cuidados, é recomendável sempre estar usando chinelos de 
borracha (apesar de não ter muita eficácia na prevenção de acidentes, pode amenizar o 
choque.

4. Tenha cuidado ao instalar antenas de TV
Só faça as instalações de antenas de TV caso o tempo esteja bom e tome cuidado para não 
chegar perto de fios elétricos. Calcule também a distância para que a antena não encoste 
nos fios em casos de queda, contatando a distribuidora de energia caso haja algum acidente 
pela aproximação destes elementos.

5. Tenha atenção com as crianças
Crianças pequenas, em seus primeiros anos de vida têm bastante curiosidade de mexer em 
todos os objetos que possam encontrar pela frente, por isso, tome cuidado com os objetos 
energizados perto dos pequenos, se possível coloque protetores nas tomadas e não deixe os 
fios espalhados pela casa.

6. Utilize um organizador elétrico
Para organizar seu ambiente com mais segurança, utilize um organizador elétrico. Além de 
acabar com um emaranhado de fios espalhados pelos cômodos, este produto não interfere 
no funcionamento dos aparelhos.

7. Tome cuidado ao se aproximar de vítimas de choques elétricos
Para interromper os choques elétricos que uma pessoa estiver sofrendo, nunca toque 
diretamente nela. O ideal é afastá-la do agente causador do choque com materiais não 
condutores como uma corda, materiais de borracha ou até mesmo um pedaço de pau.


