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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi identificar as estratégias adotadas pela equipe do departamento de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde de Patos (SEMUSA), na Paraíba, para minimizar os conflitos entre os colaboradores 
nas unidades básicas de saúde. Trata-se de pesquisa exploratória e descritiva do tipo estudo de caso cuja 
população-alvo foi constituída por sete colaboradores internos responsáveis pela gestão de conflitos na 
SEMUSA. Foi utilizado questionário autoaplicado, respeitando os aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres 
humanos. Após análise estatística dos dados, foram encontrados os seguintes resultados: os colaboradores 
que gerenciavam os conflitos na SEMUSA eram, em sua maioria, mulheres, adultas, casadas, tendo de 1 a 3 
filhos. Entre os estilos propostos por Rahim, constatou-se que o mais prevalente foi o de colaboração, entretanto, 
oportunamente, os gestores de conflitos encontravam na concessão e no acordo uma postura estratégica para 
o trato com os conflitos, em geral não costumavam se abster de conflitos e a imposição aparecia como a última 
estratégia a ser utilizada. Os gestores da SEMUSA reconheciam os conflitos como fenômeno que necessitava 
de gestão, cuja estratégia escolhida era situacional, pois não havia uma única estratégia conveniente para todas 
as situações; as estratégias se tornavam convenientes mediante fatores adversos relacionados à problemática 
vivenciada. A SEMUSA tem por prioridade o estilo colaborativo, por meio da máxima integração possível entre 
os envolvidos na resolução de conflitos. 

ABSTRACT
This study aimed to identify the strategies adopted by the staff of the personnel department of the Municipal Health 
Office of Patos (SEMUSA), in Paraíba, Brazil, to minimize conflict among professionals at primary health centers. 
This is an exploratory and descriptive research with a case study design whose target population consisted of 
seven internal professionals responsible for conflict management in SEMUSA. A self-administered questionnaire 
was used, observing the ethical aspects of research involving human beings. After statistical analysis of data, 
we found the following results: the professionals who managed conflict in SEMUSA were mostly women, adult 
people, married, having from 1 to 3 children. Among the styles proposed by Rahim, we found out that the most 
prevalent was collaboration, however, timely, conflict managers found in concession and agreement a strategic 
attitude to deal with conflict; usually they did not avoid conflict and imposition emerged as the last strategy to be 
used. SEMUSA managers recognized conflict as a phenomenon that needs management, whose strategy chosen 
was situational, since there was not a single convenient strategy for all situations; strategies became convenient 
by means of adverse factors related to the set of issues experienced. SEMUSA prioritizes the collaborative style, 
through the maximum integration possible between those involved in conflict solving.
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INTRODUÇÃO
As organizações estão inseridas em um ambiente dinâ-

mico e competitivo, diante do qual as pessoas assumem 
papel relevante no que diz respeito à sua contribuição 
para o sucesso organizacional. Termos como “capital 
intelectual”, colaboradores, entre outros, são utilizados 
pelos mais respeitados teóricos da administração para se 
referir aos profissionais, demonstrando a importância do 
gerenciamento de fatores capazes de influenciar a atuação 
das pessoas dentro das corporações. A dimensão pessoal 
foi tão supervalorizada que se tornou mais relevante do 
que a dimensão padronizada de cargo1.

Entretanto, os seres humanos são dotados de fatores 
subjetivos que são responsáveis por condutas gerais. 
Constantemente, impulsionam-se por elementos motiva-
cionais, como a interação social. Muitas vezes, em face de 
emoções, afetos, personalidade, posturas e sentimentos, 
ficam sujeitos a desacordos, desavenças, oposições e 
competições. Enfim, trata-se de situações conflitantes que 
dificultam o trabalho em equipe. Assim, o tema “administra-
ção de conflitos” emerge como algo atual. Sua inserção nas 
discussões da gestão de pessoas ocorre justamente porque 
as desavenças são eventos quase impossíveis de serem 
erradicados, mas podem estimular novas ideias sobre deter-
minada situação, sendo capazes de se tornar positivos no 
contexto organizacional2. As questões conflituosas passam a 
figurar como específicas no processo organizacional, sendo 
concebidas como propulsoras do desenvolvimento3. 

Por muito tempo os conflitos interpessoais foram enca-
rados por gerentes como algo inadmissível, uma única expe-
riência conflituosa era razão de demissões ou a constatação 
da impossibilidade de permanência na organização. Hoje, 
em um contexto cuja diversidade é reconhecida como fator 
promissor que incita a criatividade, os conflitos não são 
apenas tolerados, mas, em algumas ocasiões, até estimu-
lados, pois se tornam construtivos à medida que sugerem 
ideias inovadoras, forçam a reavaliação e adicionam novas 
perspectivas. Tal fato demonstra a necessidade de serem 
resolvidos e administrados de modo adequado, abordados 
enquanto processo que requer estratégias para que sejam 
solucionados em vista de um objetivo coerente4,5. 

Gerenciar conflitos no século XXI compreende 
habilidade competitiva que pode agregar um diferen-
cial à organização, sobretudo em tempos nos quais se 
evidencia que as corporações dependem de pessoas 
e de suas inter-relações. Ademais, a eficiência nesse 
processo aperfeiçoa o ambiente psicológico e evita um 

dos terrores atuais que ameaçam a vida profissional e, 
consequentemente, os resultados das corporações: o 
estresse, intrínseco à vida moderna em razão do aumento 
das demandas e incertezas6.

Portanto, é imprescindível um olhar profissional sobre 
as incidências de conflitos nas organizações, pois estu-
dos revelam que o gerente de nível médio prioriza cerca 
de 20% de seu tempo para lidar com conflitos, sendo a 
gestão considerada mais importante do que a tomada de 
decisão, liderança ou habilidades de comunicação. Sob 
essa perspectiva, a competência para controlá-los está 
diretamente relacionada ao sucesso gerencial7.

Diante dos preceitos outrora elucidados, percebe-se 
que um enfoque direcionado ao departamento de pessoal 
da Secretaria Municipal de Saúde de Patos (SEMUSA) 
torna-se oportuno, sob a prerrogativa de colaborar com o 
gerenciamento de conflitos no setor de saúde desse muni-
cípio no estado da Paraíba, pois tal setor possui equipe 
multiprofissional, cujas atribuições se direcionam à gestão 
de desavenças que eventualmente possam surgir entre os 
colaboradores das unidades básicas de saúde (UBS) em 
seu processo de trabalho.

A partir dessas ponderações, apresenta-se como 
objetivo geral identificar a principal estratégia adotada 
pela equipe do departamento de pessoal da SEMUSA 
para minimizar os conflitos entre os colaboradores das 
UBS durante o trabalho. Tal propósito foi definido mediante 
alguns questionamentos que refletem os problemas de 
pesquisa: em um mundo altamente competitivo, habita-
do por pessoas que facilmente discordam entre si, quais 
são as principais estratégias adotadas pela equipe do 
departamento de pessoal da SEMUSA para minimizar os 
conflitos entre os colaboradores das UBS em seu processo 
de trabalho? Como as estratégias adotadas podem fazer 
do conflito uma oportunidade potencial para melhoria da 
atuação das equipes e, consequentemente, das UBS?

MÉTODO
Trata-se de estudo exploratório descritivo, de caráter 

quantitativo, realizado na SEMUSA. Essa é um complexo 
organizacional dividido em sete coordenações que se dife-
renciam pelos objetivos do trabalho desenvolvido por cada 
equipe. O setor de pessoal encontra-se na coordenação 
de apoio administrativo. Os participantes dessa pesquisa 
são colaboradores desse setor e a eles compete efetiva-
mente o gerenciamento dos conflitos que ocorrem nas UBS 
distribuídas em todos os bairros do município. O universo 
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amostral foi constituído por sete colaboradores, responsá-
veis pelas questões burocráticas e de relacionamento dos 
profissionais envolvidos no processo produtivo em saúde. 

Logo, foram incluídos neste estudo os colaboradores 
internos do setor de pessoal da SEMUSA, maiores de 
idade e de ambos os sexos. Foram excluídos os demais 
funcionários da SEMUSA que não estavam vinculados 
diretamente ao departamento de pessoal e aqueles com 
idade inferior a 18 anos.

Assim, o modelo adotado neste estudo foi adaptado8 
e visa a identificar as estratégias predominantes no trato 
com os desacordos. O conteúdo dos questionamentos 
se baseou nas teorias referentes aos estilos de gestão 
de conflitos, para levantar as características comuns ao 
observar as situações conflituosas de acordo com cada 
modelo de gestão e, a partir disso, determinar o predomi-
nante. O Quadro 1 indica a qual tipo de estratégia (variável 
avaliada) cada questão está relacionada.

As questões, entretanto, foram postas de forma alea-
tória para os entrevistados e esses não foram informados 
sobre as estratégias correspondentes. Adotou-se tal postu-
ra para que não houvesse manipulação ou enviesamento 
dos dados. Eles foram submetidos à análise estatística. 
Tipicamente, as medidas para cada respondente são 
codificadas e, em seguida, abordadas de várias maneiras9.

Portanto, neste estudo, as respostas foram transcri-
tas por meio de valor numérico de 1 a 5, atribuído pelo 
entrevistado de acordo com a frequência que optava 
pela proposta descrita na questão. Por conseguinte, foi 
realizado somatório individual de cada frequência; esse 
valor indicava quantas pessoas optaram por cada uma das 
frequências. Calculou-se, então, o produto do número de 
pessoas que optaram por aquela determinada frequência 
por ela mesma. Os resultados obtidos foram somados e 
descritos no somatório total. Uma vez identificado esse 
valor, ele foi dividido pelo número de colaboradores que 
responderam ao questionário (7); o resultado dessa 
operação indica a frequência média, refletindo sobre a 
utilização da estratégia para resolução de conflitos em 
questão e, por fim, o somatório das frequências médias 
gerou variação numérica entre 3 e 15, que determinava o 
grau de utilização das estratégias.

Destaca-se que a média foi calculada consideran-
do apenas as três questões equivalentes à estratégia à 
qual estavam associadas. A comparação das médias 
possibilitou a verificação do que prevaleceu entre todas, 
sendo, portanto, a mais utilizada pelo setor de pessoal da 
SEMUSA. Em outras palavras, as 3 questões relacionadas 
entre si pela estratégia apresentaram resultado mínimo 
de 3 e máximo de 15. Quanto mais próximo de 3, menos 
frequente a utilização da estratégia; em contrapartida, 
quanto mais próximo de 15, mais predominante sua utili-
zação (Figura 1)4.

Foram respeitados os princípios éticos e legais rela-
tivos à pesquisa envolvendo seres humanos, dispostos 
na Resolução nº 196/96, de 10 de outubro de 1996, do 
Conselho Nacional de Saúde; o estudo foi aprovado 

Quadro 1. Estratégias mensuráveis e questionamentos.

Estratégia –  
variável mensurada Questionamentos

Abstenção

Você tenta evitar ser colocado “em má situação” e evita 
ir sempre às Unidades Básicas de Saúde para resolver 
os conflitos?

Você evita as discussões abertas das diferenças entre 
as partes?

Você tenta guardar as divergências que percebe e 
ainda não são explícitas para evitar ressentimentos?

Acomodação

Você tenta satisfazer as expectativas das partes 
envolvidas no conflito?

Você procura se conformar com os desejos das partes 
ou de uma das partes envolvidas?

Você concorda com a solução proposta pelas partes?

Imposição

Você discute sua opinião com os profissionais das 
Unidades Básicas de Saúde para mostrar os méritos da 
sua posição?

Você é firme na defesa de sua posição na questão?

Você sustenta a solução que tem em relação ao 
problema e costuma não abrir mão dela?

Conciliação

Você negocia com os conflitantes, de forma que se 
possa chegar a um acordo?

Você adota o “toma-lá-dá-cá”, de forma que se possa 
chegar a um acordo?

Você propõe o meio-termo para solucionar os 
impasses?

Colaboração

Você procura saber a questão em discussão para 
encontrar uma solução aceitável para todos?

Você troca informações precisas a respeito do caso 
para resolver um problema em conjunto?

Você tenta colocar todas as preocupações na mesa, 
de forma que as questões possam ser solucionadas da 
melhor forma?

Fonte: Adaptado de Rahim4.

Fonte: Adaptado de Rahim4. 

Figura 1. Frequência das estratégias.
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sob o Protocolo nº 56.208/2010, do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 
Os sujeitos da pesquisa leram e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido deste estudo, que 
resguarda a autonomia dos sujeitos de pesquisa, com 
garantia da preservação do anonimato e sigilo das 
informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estratégias na gestão de conflitos
As 15 questões analisadas possibilitaram identificar 

a estratégia predominante na gestão de conflitos imple-
mentada pela Administração de Recursos Humanos da 
SEMUSA. Salienta-se que o conteúdo dessas questões 
está embasado no trato com os desacordos8.

As 3 questões que refletem as táticas de abstenção 
em conflitos são as de número 6, 12 e 15 do instrumento 
de coleta de dados; elas estavam relacionadas às vezes 
em que a organização optava por evitar o conflito, assu-
mindo uma postura de indiferença quanto às situações 
conflitantes, pois em algumas dessas situações não é 
viável a resolução de conflitos, visto que os ânimos entre 
as partes estão muito exaltados8.

Os dados apresentados na Tabela 1 revelam que a 
SEMUSA buscava evitar as discussões abertas entre as 
partes e, em geral, não extinguia as divergências percep-
tíveis à administração. Pode-se perceber, ainda, que o 
conflito era um evento que a SEMUSA escolhia enfrentar 
e não resguardar, pois era uma prática ir sempre às UBS 
para solucioná-los.

Por conseguinte, a média total (7) atribuída à estratégia 
de abstenção de conflito pode significar que, de modo 
geral, a SEMUSA não a utilizava com tanta frequência, 
pois 7 é valor médio (ou intermediário) na escala, que 
varia de 1 a 158.

O cuidado que a SEMUSA apresenta em relação a evitar 
discussões abertas demonstra profissionalismo no modo 
como se abordava as desavenças e, ao mesmo tempo, 
zelo pela promoção de ambiente organizacional otimizado. 

O fato de não guardar as divergências perceptíveis é 
relevante, uma vez que o processo de conflitos é desen-
cadeado após esses serem sentidos e percebidos. Não 
administrar um conflito nesse estágio pode fazer com que 
ele evolua, alcançando níveis indesejáveis e prejudiciais 
para a equipe e, consequentemente, para a organização10.

As questões 3, 11 e 14 estiveram relacionadas à estra-
tégia de acomodação dos conflitos. A Tabela 2 indica as 
respostas dos entrevistados. As questões descritas nessa 
tabela se referem ao modo de agir do gestor de conflitos 
mediante expectativas, pensamentos, sugestões para a 
resolução de conflitos de uma ou de ambas as partes. Essa 
postura é estratégica e tem por finalidade obter vantagens 
sobre situações e necessidades futuras4.

A frequência com que a SEMUSA recorria à acomo-
dação era pouco mais relevante dp que a mencionada 
anteriormente (abstenção), a média total incidiu em 9, 
significando que comumente se tornava interessante 
para a gestão eleger a solução proposta pelo outro como 
conveniente para administrar os desacordos.

Os respondentes escolheram da primeira à última 
questão, em sua maioria, o valor correspondente a 3 
(intermediário), porque a proposta é contingencial, pois se 
satisfazer, conformar-se e concordar com as expectativas, 
desejos e propostas das partes envolvidas no conflito é 
algo relativo e subjetivo4.

Como a adoção da estratégia de acomodação é 
relativa e subjetiva, são fatores determinantes para seu 
uso: situações nas quais os gestores falharam e quando 
o assunto em questão é relevante para uma das partes, 
com vistas a conquistar confiança ou simplesmente para 
manter a harmonia organizacional11. 

Tabela 1. Utilização das táticas que evidenciam a estratégia de abstenção de conflitos.

Raramente Sempre

n Questionamentos 1 2 3 4 5 Somatório total Média

6
Você tenta evitar ser colocado “em má situação” e evita ir 
sempre às Unidades Básicas de Saúde para resolver os 
conflitos?

6 1 0 0 0 8 1

12 Você evita as discussões abertas das diferenças entre as 
partes? 0 0 1 3 3 30 4

15 Você tenta guardar as divergências que percebe e ainda não 
são explícitas para evitar ressentimentos? 4 2 0 1 0 12 2

Média total 7
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Em continuidade, foram relacionadas as questões de 
número 1, 5 e 7 para mensurar a incidência de táticas 
que caracterizavam a estratégia de imposição no trato 
com os conflitos.

Com base nos questionamentos e nos dados apre-
sentados na Tabela 3, verificou-se que as discussões dos 
gestores de conflitos da SEMUSA não estavam embasadas 
nos méritos da posição que ocupavam, como modo de 
fazer com que os conflitantes acolhessem as propostas de 
solução sem resignação; esses, como se pode observar 
na Tabela 3, não costumavam sustentar a solução em 
relação ao problema em questão a ponto de se tornarem 
resistentes a outras propostas. Entretanto, mantinham 
postura firme em sua posição relativa ao desacordo que 
está em evidência.

A média total resultou em 6, o que demonstrou, em 
números, a peculiaridade com que a SEMUSA fazia 
uso dessa estratégia para solucionar os desacordos. 
Isso pode demonstrar que a atitude de se impor existia, 
contudo, em situações peculiares, uma vez que, segun-
do os dados, raramente se fazia uso do título de gestor; 
não era comum se fechar na solução do gestor para a 
situação conflitante. A estratégia de imposição faz com 
que o gestor de conflitos utilize a tática de coerção como 
modo de coibir uma situação que pode ser agravante 

mais adiante e que não necessariamente precisa ser 
aprovada pelos envolvidos4.

Para mensurar a ocorrência de conflitos, os gestores 
da SEMUSA utilizavam a estratégia de conciliação; foram 
analisadas as questões de número 2, 8 e 13 (Tabela 4).

A estratégia de conciliação diz respeito à utilização de 
esforços com vistas a um acordo, o que se torna conve-
niente quando ambas as partes possuem o mesmo poder 
e precisam de soluções imediatas em razão do tempo. 
O acordo significa que ambas as partes vão ceder visando 
alguma recompensa11.

A média total da estratégia de conciliação foi mais rele-
vante do que a de abstenção e imposição, totalizando 8, ou 
seja, era mais provável a concessão do que a abstenção 
e a imposição no trato com os conflitos (Tabela 4).

A SEMUSA, em conformidade com os dados apresenta-
dos, demonstra-se empenhada na negociação com as partes 
conflitantes, todavia, a negociação não estava baseada no 
“toma-lá-dá-cá”4. Fazer uso do “toma-lá-dá-cá” é se propor 
a qualquer tipo de negociação, estar disposto a conseguir a 
qualquer custo, em razão do tempo, o que se pretende; isso 
pode ser perigoso e prejudicial para a organização.

Da mesma forma, pode-se concluir, quanto ao meio-termo, 
que esse pode fazer com que se tolerem práticas abomináveis 
dentro da organização, e a SEMUSA raramente se propunha 

Tabela 2. Utilização das táticas que evidenciam a estratégia de acomodação de conflitos.

Raramente Sempre
Somatório total Média

n Questionamentos 1 2 3 4 5

3 Você tenta satisfazer as expectativas das partes envolvidas 
no conflito? 0 0 5 1 1 24 3

11 Você procura se conformar com os desejos das partes ou de 
uma das partes envolvidas? 0 2 4 1 0 20 3

14 Você concorda com a solução proposta pelas partes? 0 1 6 0 0 20 3

Média total 9

Tabela 3. Utilização das táticas que evidenciam a estratégia de imposição.

Raramente Sempre
Somatório total Média

n Questionamentos 1 2 3 4 5

1 Você discute sua opinião com os profissionais das Unidades 
Básicas de Saúde para mostrar os méritos da sua posição? 5 1 1 0 0 10 1

5 Você é firme na defesa de sua posição na questão? 0 0 2 1 4 30 4

7 Você sustenta a solução que tem em relação ao problema e 
costuma não abrir mão dela? 5 2 0 0 0 9 1

Média total 6
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a esse tipo de tática, embora, de modo geral, em algumas 
ocasiões, buscava a negociação com características de 
concessão com vistas a um acordo.

Por fim, foram analisadas as questões de número 4, 9 
e 12 sob a perspectiva de medir a utilização da estratégia 
de colaboração4 (Tabela 5).

Nessa estratégia foi verificada a frequência com que a 
SEMUSA buscava compreender em profundidade o proces-
so de conflito por meio da busca de informações precisas 
e autênticas a respeito do caso e, ainda, das partes sob a 
perspectiva de que a solução fosse aceitável para todos.

As questões relacionadas às táticas de colaboração 
receberam a maior pontuação, o que evidenciou uma 
ação planejada, estratégica e positiva sobre os conflitos. 
A média total que mensurava a frequência da utilização 
dessa estratégia incidiu em 14, ou seja, a mais comum 
entre as estratégias abordadas neste estudo.

De acordo com informações indicadas na Tabela 5, 
os gestores de conflitos da SEMUSA sempre procuravam 
entender o caso a que se referia a discussão, levantavam 
informações precisas a seu respeito e, no momento da 
intervenção no conflito, costumavam colocar as preocu-
pações relevantes. Nessas ocasiões, os esforços tinham 
em vista solucioná-los com o maior nível possível de cola-
boração das partes, ou seja, agindo de maneira conjunta.

A utilização da estratégia de colaboração almeja fazer 
do conflito algo que não é infértil, pois se entende que 
a partir do conflito é possível estabelecer um processo 
de reflexão acerca das possíveis causas do problema 
em questão, analisando o que está envolvido, possibili-
tando o planejamento de melhorias para as realidades 
relacionadas.

Essa maneira de lidar com o conflito como “fonte de 
melhorias” para a organização é denominada processo 
autoanalítico, quando é possível construir esse espaço nos 
coletivos dos serviços de saúde, seja por meio da inter-
venção de terceiros, externos à situação conflitante, seja 
pela capacidade que determinado grupo tem de colocar 
e desenvolver o referido processo6,12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O setor de pessoal da SEMUSA era responsável pela 

implementação das estratégias de trato com os conflitos 
que ocorriam nos ambientes de trabalho dos profissio-
nais lotados nela ou contratados por ela, em especial as 
equipes das UBS.

No setor de pessoal da SEMUSA, os profissionais 
eram, em sua maioria, mulheres, aptas a lidar com ques-
tões humanas devido às seguintes características: em 
sua maioria adultas, casadas, tendo entre um e três filhos 

Tabela 5. Utilização das táticas que evidenciam a estratégia de colaboração.

Raramente Sempre
Somatório total Média

n Questionamentos 1 2 3 4 5

4 Você procura saber da questão em discussão para encontrar 
uma solução aceitável para todos? 0 0 1 1 5 32 5

9 Você troca informações precisas a respeito do caso para 
resolver um problema em conjunto? 0 0 1 2 4 31 4

12 Você tenta colocar todas as preocupações na mesa, de forma 
que as questões possam ser solucionadas da melhor forma? 0 0 0 2 5 33 5

Média total 14

Tabela 4. Utilização das táticas que evidenciam a estratégia de conciliação.

Raramente Sempre
Somatório total Média

n Questionamentos 1 2 3 4 5

2 Você negocia com os conflitantes, de forma que se possa 
chegar a um acordo? 0 0 0 3 4 32 5

8 Você adota o “toma-lá-dá-cá”, de forma que se possa chegar 
a um acordo? 5 0 2 0 0 11 2

13 Você propõe o meio-termo para solucionar os impasses? 4 1 1 1 0 9 1

Média total 8
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e tendo completado o Ensino Superior ou parado nessa 
etapa da vida acadêmica.

A população-alvo, por sua vez, encarava os conflitos 
como fenômeno que exige atitude por parte da gestão, 
eventos que não podem ser totalmente ignorados. 

Sob a perspectiva de melhor visualizar a administra-
ção de conflitos desenvolvida pela SEMUSA, mostrou-se 
oportuno proceder à correlação das médias totais, as quais 
evidenciavam o estilo de estratégia preferencial utilizado 
na SEMUSA para a gestão estratégica de conflitos.

Observou-se, em geral, que as ações dos gestores 
de conflitos eram preferencialmente norteadas pela tática 
de colaboração; em outras situações, adotava-se uma 
postura passiva (ou de acomodação) para ganhar no 
futuro, dispondo-se a aceitar as propostas das partes. 
A conciliação apresentava-se como a terceira tática mais 
utilizada, o que demonstrava interesse de negociação em 
algumas situações, por conseguinte, percebeu-se que era 
mais comum o estilo de abstenção do que o de imposição.

O estilo preferencial revelou que, na maioria dos 
casos em que os gestores de conflitos da SEMUSA eram 
acionados para intervir, as partes eram conduzidas à 
colaboração, na qual era necessário encontrar solução 
que beneficiasse a todos e que fosse coerente com os 
objetivos da organização.

Entretanto, a figura ainda possibilita a visualização da 
distância entre a colaboração e os demais estilos, isso 
talvez porque essa é a mais excelente das estratégias, 
enquanto que as demais se tornam convenientes em 
algumas situações, por isso, apresentam médias muito 
próximas umas das outras.

Em outras palavras, a estratégia para a equipe parece 
ser situacional, não havendo uma estratégia única conve-
niente para todas as situações. Porém, o estilo preferencial 
é o de colaboração, no qual se propõe a máxima integração 
das partes na busca pela solução do problema em questão.

 Identificou-se que, oportunamente, os gestores de 
conflitos encontravam na concessão e no acordo uma 
postura estratégica para o trato com os desacordos. 
As concessões eram realizadas em situações cujo assunto 
em questão apresentava valor muito grande para o envol-
vido. Comprometeram os trabalhos que desempenhavam 
ao mesmo tempo em que tais concessões proporciona-
vam condições para que se pudesse barganhar no futuro. 
Quanto aos acordos, esses eram realizados de maneira 
ética, desconsiderando a utilização de táticas ilícitas.

De modo geral, as estratégias adotadas podem fazer 
do conflito uma oportunidade para melhoria da atuação 
das equipes das UBS; diante das situações conflitantes, 
os gestores, afastando-se ao máximo de reações movi-
das pelos afetos e relacionando a escolha do estilo a 
ser utilizado aos objetivos organizacionais, evidenciam 
o processo autoanalítico, seja por suas intervenções ou 
por um programa planejado de capacitação das equipes, 
para que se tornem capazes de desenvolver seu próprio 
processo autoanalítico. 

Propõe-se, para aperfeiçoar a gestão de conflitos, a 
realização periódica de treinamentos específicos, com vistas 
ao desenvolvimento dos profissionais do setor de pessoal da 
SEMUSA quanto às técnicas de negociação, mediação e arbi-
tragem. E, ainda, a definição clara de um método padrão de 
trato com os conflitos, assumido como política organizacional 
e que seja construído a partir de uma cultura de colaboração.

Espera-se que a contribuição deste estudo não 
alcance apenas as equipes de saúde do município de 
Patos, uma vez que oferece subsídios para a discussão 
da importância de uma gestão estratégica de conflitos.
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