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Gestão de Conflitos 

 

 

 

Em todas as situações de relacionamento interpessoal existe a possibilidade de 

conflito. 

A postura de cada colaborador na abordagem dos utentes é decisiva podendo ser 

considerada como fator de autoproteção pessoal. 

A diplomacia e o profissionalismo facilitam a resolução de situações difíceis no 

relacionamento com o público. 
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Relacionamento interpessoal vs Gestão das emoções 

 

 

 

1. Postura e serenidade 

Tente manter a calma ainda que o utente utilize uma linguagem agressiva.  

Mantenha sempre a educação e um tom de voz apaziguador, de forma a reduzir a 

intensidade do conflito. 

Evite entender a situação como algo pessoal. Contra si.  

Para o utente, a sua missão é representar a “entidade” e dar a melhor resposta que o 

contexto que ali o levou exige. 

Comunique de forma clara e objetiva. 

 

2. Escuta ativa 

Foque-se nos factos e escute ativamente.  

De oportunidade ao utente de expor, de forma assertiva, a sua situação e os seus 

argumentos.  

Não interrompa e não faça comentários. Evite fazer julgamentos. 

Em seguida, retome o controlo da situação. Resuma, brevemente, os argumentos do 

utente para que este perceba que o ouviu atentamente e que entendeu a questão 

colocada.  

Caso tenha dúvidas, coloque as questões que achar pertinentes. 
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3. Assertividade e empatia 

Seja empático. Tente colocar-se no lugar do outro. Compreender as suas ideias sob 

uma perspetiva diferente. 

Aceite que todos somos diferentes. Temos ideias diferentes, experiências diferentes, 

que nos levam a posturas diferentes e que é impossível estarmos sempre de acordo. 

Analise a situação do ponto de vista do utente. O que faria se estivesse no seu lugar?  

Indique soluções possíveis e faça o que estiver ao seu alcance para que tudo fique 

devidamente encaminhado. 

É fundamental que o utente perceba que está disponível para o ajudar. 

 

4. Colaboração 

Mostre confiança, sem ser excessivo ou estar na defensiva. 

Demonstre que pretende ajudar. 

Elenque as ações possíveis para resolver o problema. 

Disponibilize informações que possam ser úteis à resolução do conflito. 

Supere as expetativas. 

 

 Se apesar de lidar com a situação da forma descrita o utente mantiver uma postura 

hostil apele, mais uma vez, à calma informando que enquanto se mantiver alterado não lhe 

será possível ajudá-lo. 
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Inteligência Emocional 

 

 

 “A inteligência emocional refere-se à capacidade para reconhecer os nossos 

sentimentos e os dos outros e para bem gerir as emoções em nós e nas nossas relações.” 

                        Daniel Goleman 

 

 Segundo este autor, a inteligência emocional pode subdividir-se em 5 

habilidades/capacidades específicas: 

1. Autoconhecimento emocional – Conhecer os seus pontos fortes e sensíveis; 

2. Controle emocional – Praticar o autocontrole. Controlar impulsos; 

3. Automotivação – Motivar-se numa perspectiva de melhoria contínua; 

4. Empatia – Considerar os sentimentos dos outros; 

5. Habilidades sociais - Capacidade para desenvolver relacionamentos interpessoais; 

 

É, basicamente, a capacidade de conseguir conciliar/equilibrar as emoções e a razão, 

utilizando as emoções para facilitar a razão e raciocinar inteligentemente sobre as mesmas. 

 Como evoluir, então, neste percurso? 

 Comecemos por dar os seguintes passos: 

 

• Preste atenção ao seu corpo e às suas emoções.  

Observe como reage perante determinados estímulos ou quando sente determinadas 

emoções.  

Como reage o seu corpo? 
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• Aprenda a gerir as emoções negativas.  

Pense em outros cenários possíveis.  

Não “salte” de imediato para uma conclusão negativa.  

Mantenha uma postura positiva. 

 

• Aprenda a lidar com situações que lhe provocam stress e ansiedade.  

Perceba como as situações de stress podem conduzi-lo a desequilíbrios.  

Aprenda e implemente estratégias que o ajudem a descarregar energia negativa e a 

proporcionar-lhe estados de calma. 

 

• Responda em vez de agir.  

Segundo Goleman, o cérebro emocional responde aos acontecimentos de forma mais 

rápida do que o cérebro racional.  

É importante perceber a diferença entre o responder e o reagir.  

O processo de reagir é um processo inconsciente, onde as emoções se expressam de 

forma espontânea.  

O responder é um processo consciente que envolve perceber como se sente para 

depois decidir como se pretende comportar e comunicar. 

 

• Crie ambientes positivos.  

Para além de melhorar a qualidade de vida e o bem estar no trabalho, contagia. 

 

• Conheça os seus limites e supere-os.  

 

• Demonstre respeito e conquiste respeito. 

 

• Evolua continuamente. 

BOM TRABALHO! 

 

 

Nota: As imagens usadas foram retiradas da internet apenas a título exemplificativo 


