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1.  Bem Vindo 
 
Bem vindo a este treinamento de Gestão e Liderança, mais especificamente ao módulo: 

Administrando Conflitos e a Gestão de Talentos. Estou convidando você a uma jornada – 

estou convidando a experimentar algumas habilidades, técnicas, conhecimentos e atitudes. São 

recursos que tem ajudado muitos profissionais a descobrir e desfrutar desta fascinante, misteriosa, 

desafiante e às vezes desconcertante missão de liderar pessoas. Vou dar continuidade ao apoio 

que você já vem recebendo desde o início do curso e fazer tudo o que puder para que este módulo 

seja uma experiência memorável de aprendizado, repleta de diversão.  

Meu propósito como professor ou instrutor é ajudá-lo a continuar desenvolvendo com 

maestria seu estilo próprio de liderar, calcado em habilidades humanas. Estou certo também que 

você traz as mais importantes qualidades para esse treinamento – sua própria curiosidade, 

engenhosidade, disciplina e determinação para aprender.  

 

O que você traz para esse treinamento:                                   (Adapt. Joseph O’Connor) 

 Curiosidade - “Como posso fazer isso funcionar?”.  

 Recursos - Assumimos que você já tem todos os recursos de que precisa para fazer 

qualquer coisa que queira ou poderá encontrá-los.   

 Senso de diversão - Aproveite bem o curso. Aprenda com bom humor. Divirta-se.   

 Determinação – Existem somente resultados. Fracasso é uma forma de não conseguir 

ainda o que você quer. 

 Flexibilidade – Seja criativo e flexível. Se fizer o que sempre fez vai ter sempre o mesmo 

resultado. Mude já. 

 Participação total – Seja entusiasta. O que você tira depende do que você coloca. 

 Saber o que quer – Quando souber o que quer, você verá oportunidades que não veria. 

Decida o que quer e será capaz de criar oportunidades.  
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2. Como tirar o máximo de um treinamento, 
principalmente deste módulo (Adapt. Joseph O’Connor) 

 

a) Foque no que quer. 

b) Seja determinado. 

c) Cuide do seu próprio estado emocional.  

d) Aprenda com tudo. 

e) Esteja preparado para ficar confuso. 

f) Descubra suas próprias habilidades. 

g)  Ajude os outros e permita que eles o ajudem. 

h) Esteja aberto. 

i) Assuma que cada um é diferente e respeite as diferenças. 

j) Seja curioso em relação a sua experiência. 

k) Aprecie diferentes maneiras de aprender. 

l) Respeite a confidencialidade de informações que contam para você em situação de líder-

coach. 

m) Fique confortável (na medida do possível – a mente só pode assimilar o que o corpo pode 

suportar). 

n) Tome notas o quanto quiser. 

o) Assuma perspectivas diferentes. 

p) Faça perguntas a si mesmo, aos outros participantes, ao(s ) treinador(es) e assistentes. 

Cada um pode dar-lhe uma perspectiva diferente. Aproveite aprender com os colegas 

(experiência parecida - trocas). 

q) Reconheça e anote os momentos de insight. 

r) Participe. 
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3. Com quem estamos lidando? 
Comunicação e Relacionamento - O cérebro triúnico 

 
Dr. Nelson Spritzer 

 
 
 Nos anos de 1950 o Dr.Paul MacLean, chefe da “Brain Evolution For The National Institute of Mental 

Health” descreveu o chamado “cérebro triúnico” (três-em-um). De acordo com o Dr. Mac Lean o cérebro 

humano é composto por três sistemas, cada um funcionando de forma autônoma: 

 

1) CÉREBRO REPTILIANO: O tronco cerebral onde ocorrem os padrões automáticos, os hábitos, as 

rotinas destinadas a sobrevivência. 

2) SISTEMA LÍMBICO: Área situada entre o tronco cerebral e os hemisférios, onde as emoções são 

originadas.  Todos os órgãos do corpo estão conectados com o sistema límbico; nossos órgãos 

interagem com o cérebro emocional. Nessa região cerebral encontram-se o tálamo e o hipotálamo. 

Centros ligados à busca do prazer e ao afastar-se da dor (motivação). 

3) NEOCORTEX: O mais moderno cérebro, divide-se em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. 

- Hemisfério Esquerdo: Inteligência linguística e racional. 

- Hemisfério Direito: Inteligência visual e intuitiva. 

Como podemos relacionar o que sabemos de neurologia com o que sabemos 
da teoria da comunicação? 
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4. Maestria Pessoal e a Essência do Processo de 
Comunicação 

   

RELACIONAMENTO – EMPATIA – CONFIANÇA E RAPPORT 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

O processo de comunicação depende muito da qualidade de nossos relacionamentos, principalmente 

quando falamos em Liderança e Gestão de Pessoas nos diferentes contextos.  

Se perguntarmos a um estudante realmente bom em alguma matéria: “O que o faz ser bom nisso?” Não 

devemos nos surpreender se ele responder que teve um bom professor ou que gostava da professora, do 

professor (ou do líder que o acompanhou nos estudos). Se perguntarmos a um estudante o que torna este 

um bom professor, um bom profissional, obteremos respostas como: “Ele é muito legal, se interessa pelos 

alunos”, “Ele realmente me dava apoio”, “Ele acredita na gente” ou “Ele se importa com os alunos”. Estas 

afirmações estão mais focalizadas na identidade (no ‘quem sou eu’) e no relacionamento do que nos 

métodos ou outras capacidades do profissional.  

Da mesma forma, vamos ter respostas parecidas quando nos referirmos a outros contextos 

(empresariais, na área de saúde e nos diferentes setores onde se trabalha com pessoas).  

Por outro lado, podemos encontrar um número razoável de estudantes que vem se saindo muito bem 

numa determinado período ou série, mas ao passar para a série seguinte ou mudando de instituição de 

ensino, de repente, eles só conseguem notas medianas ou baixas.  Esses alunos estudam como sempre 

fizeram e os pais e orientadores não entendem o que está acontecendo – até irem à sala de aula e 

observarem a interação entre o professor e os alunos.  O professor pode estar completamente fora de 

sintonia com o estilo de aprendizagem dos estudantes ou talvez completamente voltado para as atividades 

pedagógicas, que os estudantes não sentem nenhuma outra ligação com este professor.                                     

Situações parecidas podem estar acontecendo em outras instituições, empresas, ministérios, 

secretarias, departamentos, comunidades ou grupos de convivências onde os líderes não conseguem 

obter sintonia com os seus liderados.  Eles apresentam muitas dificuldades de relacionamentos porque 

foram colocados à frente de um grupo sem uma formação específica na área de comunicação e liderança. 

    V    A           C        Ad 

1     

2     

3     

4     

5     

Total     
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A Neuropsicologia e outras ciências estão constantemente desenvolvendo novas e modernas técnicas de 

comunicação, que se baseiam em processos de construir rapport e então liderar. 

 

SISTEMAS REPRESENTACIONAIS 
  
1. (   )C                  2 (    )A                    3. (   )V                     4. (    )A                     5. (    )A 
    (    )A                     (    )V                        (   )C                          (    )Ad                       (    )Ad 
    (    )V                     (    )Ad                      (   )Ad                       (    )C                          (    )C 
    (   )Ad                    (    )C                         (   )A                          (    )V                         (    )V   

 
 

  

5. Rapport 
 

 
Rapport é uma palavra de origem francesa que caracteriza o estado de harmonia, sintonia e confiança. 

Rapport é o sentimento de compreensão compartilhada que bons amigos e colegas de trabalho constroem 

às vezes.  O rapport é criado ao igualar o comportamento de seu interlocutor ou liderado (líderes só 

conseguem liderar com rapport).  Isto significa praticar atividades junto com eles, usando exemplos que são 

interessantes para eles, usando seu sistema sensorial preferido (teste).  Pode-se estabelecer rapport ao 

modelar o comportamento dos liderados (interlocutor); imitando, igualando, ajustando, acompanhando ou 

espelhando o comportamento do outro (verbal ou não verbal). 

 
CONSTRUINDO RAPPORT:  

1. OUÇA 
2. AJUSTE O TOM DE VOZ 

3. AJUSTE VELOCIDADE DE FALA 
4. ENTRE NO UNIVERSO VOCABULAR 

5. AJUSTE O SISTEMA REPRESENTACIONAL (V-A-C-Ad) 
6. UTILIZE O ESPELHAMENTO 

7. DESENVOLVA INTERESSE E RESPEITO 
8. Jamais tente manipular 
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6.  O CAMINHO QUÁDRUPLO 
 

GUERREIRO – CURADOR – VISIONÁRIO – MESTRE 
 

O caminho para administrar conflitos e enfrentar problemas com ética e 
profissionalismo  

 
Segundo a antropóloga basca Angeles Arrien (The Four – Fold Way – 1993), em nossa sociedade, 

expressamos o caminho do Guerreiro pela nossa capacidade de liderança.  Disciplina interna e externa. Essa 

é uma característica do guerreiro.  Desenvolve a capacidade de liderança pela autoliderança.    

GUERREIO – Uso correto do poder - presença - liderança – credibilidade – honra – respeito – comunicação 
criteriosa – limites – responsabilidade – disciplina  - posicionamento.    
Exemplos: Luther King, Gandhi…     

 

Expressamos o caminho do Curador por nossas atitudes; quando estamos preocupados em manter 

nossa própria saúde, do nosso semelhante e de todo o meio ambiente, vivendo o Amor Universal de forma 

totalitária (Amar a Todos – Amar Sempre – Amar por primeiro), vivendo intensamente a frase: “Tudo aquilo 

que quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles”. Esta é a regra de ouro.  Ela vem do coração 

e se comunica essencialmente com amor, com o coração aberto.  É a parte que mostra as feridas, as dores 

que temos dentro de nós...  Temos que ser fortes como o guerreiro, mas oferecer amor para que todos se 

sintam seguros.  “PRESTE ATENÇÃO AO QUE TEM CORAÇÃO”! 

CURADOR – amor – coração aberto – compaixão – compreensão – perdão – gratidão – aceitação – dar – 
comunhão – doação – liberdade – segurança – caridade – atos de amor.   
Ex. Madre Tereza de Calcutá, Francisco de Assis... 

  
Expressamos o caminho do Visionário por meio de nossa criatividade pessoal e de nossa capacidade 

de trazer ao mundo nossos ideais e visões de vida. Este caminho nos permite desenvolver a visão do que é 

possível.  Isso nos permite aspirar por sonhos maiores.  Vivo intensamente o presente, mas com os olhos 

voltados para como poderá ser o futuro, como quero chegar lá, a partir da realidade que estou vivendo (PÉS 

NO CHÃO E CABEÇA NAS ESTRELAS).    

VISIONÁRIO – desejo – sonho – visão – possibilidades – inspiração – intuição – visão – fé  missão – vocação 
– percepção – insight - redescoberta.  
Ex. Nelson Mandela, Gandhi, Luther King... 

 
Expressamos o caminho do Mestre pela nossa capacidade de comunicação e conhecimentos 

construtivos.  O processo de aprender e ensinar é universal.  O Mestre possui sabedoria, ensina confiança e 

entende a necessidade do desapego.  É do estilo do Mestre usar a confiança como instrumento.  Madre 

Tereza de Calcutá demonstrou confiança quando disse:  “Sinto-me como um lápis nas mãos de Deus... Ele 
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escreve por nosso intermédio e, embora instrumentos imperfeitos que possamos ser, Ele escreve de maneira 

belíssima... Ele se digna trabalhar por nosso intermédio.  Isso não é maravilhoso?”. 

Ensinar é uma troca, acontece em duas vias... Quem não aprende com o grupo não está ensinando nada.   

MESTRE – comunicação – conhecimento - aceitação – sabedoria – confiança – saber ouvir – receptividade 
– inteligência – dançar conforme a música – desprendimento. 
Ex. Buda, Moisés, Jesus, Maomé...                                                                                                        

 
 

POR QUE É IMPORTANTE DESENVOLVER OS QUATRO CAMINHOS? 
São muitos os povos e culturas, mesmo as mais primitivas, que consideram de vital importância 

estar equilibrado nas quatro áreas: liderança, saúde (cura), capacidades visionárias e ensino.  A maioria 
dentre nós tende a supervalorizar uma área, enquanto deixam subdesenvolvidas as demais.  PARE um 
instante e avalie seu próprio equilíbrio.  VOCÊ SE CONSIDERA UM GUERREIRO, UM CURADOR, UM 
VISIONÁRIO OU UM MESTRE? 

 
Se VOCÊ se considera um Guerreiro ou Líder, por exemplo, você se sente totalmente competente 

nesta área, ou aprender as habilidades do Visionário o ajudariam a expressar sua visão daquilo que poderia 

ser possível?  Aí você se torna um Guerreiro Visionário ou Líder Visionário.  O que distingue a liderança 

visionária de outras formas de liderança é o desejo de criar o mundo ao qual as pessoas querem pertencer.  

Alguém como Martin Luther King não liderou pessoas porque  tinha um grande “bastão”, ou porque tinha 

muito dinheiro, ou porque as ameaçava, ou ainda porque tinha poder... Ele liderou pessoas porque tinha um 

sonho ou uma visão da qual as pessoas queriam participar.  E esta a chave para a liderança visionária.  

Outras formas de liderança podem envolver punição ou recompensas, reforços ou poder, mas liderança 

visionária vinga por poder capturar algo que as pessoas querem ou precisam; que as pessoas estão dispostas 

a se esforçarem para adquirir. 

Aprender as habilidades do Curador o ajudaria a trabalhar com as pessoas, dedicando-lhes amor em 

vez de pensar em competição?   

Aprender as habilidades do Mestre o abriria a novos direcionamentos que você ainda não havia 

considerado? 

Neste curso (treinamento ou workshop) nós nos dedicaremos a explicar os meios de abertura ao 

poder total de cada caminho para ajudar a administrar conflitos e enfrentar com serenidade e assertividade 

os problemas do cotidiano. Tudo dentro dos princípios éticos do ambiente em que você está inserido. 
 

GUERREIRO 
1. Que líderes “espírito de guerreiro” me inspiraram na minha história? 
2. Que pessoas me agradeceram pela minha capacidade de liderança, e que me escolheram para fazer 

parte do seu time? 
3. Quais os meus maiores desafios?  Em que ponto comecei encará-los? 
4. Como reajo quando há muito a fazer?  E quando não há nada? 
5. Em que aspectos da minha vida sou disciplinado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Que capacidade de liderança possuo? Onde e de que maneira demonstro esta capacidade? 
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CURADOR 
1. Quais os meus contos infantis prediletos?  Que histórias da minha infância conto aos outros? 
2. Que histórias eu conto a meu respeito, quando faço novos relacionamentos? 
3. O que sei sobre o amor?  Que pessoas me ensinaram a ser mestre do meu coração? 
4. Que bloqueios sinto para não manifestar amor?  Que bloqueios sinto para receber amor? 
5. Com que frequência recebo elogios?  E com que frequência faço elogios? 

 

VISIONÁRIO 
1. Qual a minha capacidade de dizer a verdade, sem criticar ou julgar?  Onde e quando me senti capaz de 

dizer a verdade sem julgar ou criticar? 
2. Que atividades prendiam minha atenção durante horas, entre 4 e 12 anos, sem precisar de ninguém 

ao meu lado? 
3. Quer recursos espirituais/religiosos me encontro engajado?  Qual foi a minha primeira experiência 

mística? 
4. O que me faz rir?  O que é engraçado para mim?   Quais as formas de brincadeira que existem na 

minha vida? 
 

MESTRE 
1. Quais os mestres significativos da minha vida?  Quais deles foram fontes de inspiração?  Quais as 

qualidades que me atraíram neles?  Para quem eu fui mestre?  Eu tenho um mentor espiritual? 
2. Qual é a minha capacidade de esperar para agir quando estou confuso? 
3. Como eu tenho lidado com as perdas na minha vida? 
4. Que qualidades recebi de herança da minha família? 
                                                                                                               

Insistimos  É importante desenvolver com equilíbrio os quatro caminhos para 
administrar conflitos e enfrentar problemas com ética e profissionalismo.  
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7. ADMINISTRAR CONFLITOS 
Eugênio do Carvalhal 

Negociação e administração de conflitos 
2014 (p. 103-107) 

 
As tensões que levam os conflitos decorrem da expectativa do envolvimento das pessoas em 

questões polêmicas e fazem parte do cotidiano.  Porém nem sempre antagonismos, diferenças e 

discordâncias são sinônimos de incompatibilidade. Para Maldonado (2008), o bom conflito é uma ideia 

estranha para muitos.  No entanto, é possível considerar o conflito até mesmo como necessário para o 

convívio saudável de grupos sociais, pois oferece oportunidades de achar vias construtivas para equilibrar a 

satisfação das necessidades dos envolvidos.  A forma como as pessoas, grupos e organizações lidam com os 

conflitos é que faz a diferença.  Para lidar com eles, nada como conhecê-los melhor.  Quais os tipos de 

conflitos?  Quais as condições e causas que os antecedem?  De que forma o negociador pode atuar para 

aumentar as possibilidades de êxito de sua intervenção? 

 

7.1  – TIPOS DE CONFLITOS 

  Pelo fato de se referirem à esfera de atuação do sujeito, os mais importantes tipos de conflitos que 

impactam as relações organizacionais são intrapessoais, interpessoais, intergrupais e interorganizacionais.  

Os conflitos mais comuns nas relações organizacionais são os interpessoais e os intergrupais.  No primeiro 

tipo, o perfil comportamental dos protagonistas tem um peso importante; já no segundo, o pano de fundo 

ambiental no qual os conflitos se desenvolvem cria referências próprias, associadas à cultura e ao momento 

da organização.  Em nossa abordagem, destacamos os conflitos intergrupais, para que suas causas e efeitos 

sejam compreendidos, a fim de que as intervenções feitas pelo gestor, como negociador, possam produzir 

melhores resultados. 

 

7.2 – COMO NASCEM OS CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES 

  Existem certas condições antecedentes nas organizações que propiciam os conflitos e são inerentes 

à sua natureza. A figura abaixo representa um modelo de conflito intergrupal em que três condições 

antecedentes tendem a criar percepções conflituosas entre indivíduos e grupos, percepções que, por sua 

vez, podem levar efetivamente ao conflito. 

Condições antecedentes                             O  processo de conflito                                            Resultados  

 

                                                                   

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                           

 

 

 

A primeira é a diferenciação dos grupos.  Conforme crescem, as organizações criam grupos 

especializados.  Entretanto, uma consequência da especialização é que, com o tempo, grupos que realizam 

tarefas diferentes tendem a desenvolver maneiras peculiares de pensar sobre o mundo e a visualizar de 

maneira singular suas próprias demandas, com uma visão estereotipada sobre os demais. 

A segunda condição é que os recursos disponíveis para os grupos geralmente são limitados.  A 

qualquer tempo, situações excepcionais podem gerar mudanças na alocação de seus recursos.  O resultado é 

Diferenciação dos grupos 

Recursos compartilhados 

Percepção da incompatibilidade de objetos 

Atividades interdependentes 
Percepção de oportunidade de interferência 

Conflito Resultados 
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que se um grupo pleitear aumento de seus recursos, outro terá de abrir mão de uma parte dos seus ou 

perdê-los. 

A terceira condição é que os indivíduos e grupos nas organizações dependem uns dos outros para 

desempenhar suas atividades.  A interdependência existe quando um grupo não pode realizar seu trabalho a 

menos que outro  faça sua parte.  Quando a interdependência entre os grupos é intensa, surgem 

oportunidades  para que um grupo auxilie ou prejudique o trabalho dos demais. 

Diferenças de visão, objetivos incompatíveis, escassez de recursos, interdependência e 

oportunidade para interferência tendem, entre outros fatores, a conduzir ao conflito, processo em que os 

grupos tentam viabilizar seus próprios interesses por meio da interferência deliberada nos interesses dos 

outros.  Essas tendências a agir com base em diferentes motivos são decorrentes de diferentes causas que 

precisam ser identificadas. 
 

7.3  – CAUSAS REAIS E EMOCIONAIS 

Uma distinção importante a se fazer é entre os conflitos de causas emocionais e os de causas reais. 

Segundo Walton (1972), os conflitos com causas reais envolvem divergências acerca de normas, prioridades, 

recursos, papéis e relações formais entre as partes, enquanto os com causas emocionais compreendem 

sentimentos negativos, como desconfiança, desprezo, medo e rejeição. 

A identificação dos tipos de conflitos e importante para orientar a abordagem, com base na 

antevisão das implicações e consequências de um conflito não controlado.  Em primeiro lugar, é necessário 

avaliar a magnitude dos custos envolvidos.  São superiores aos benefícios? Justificam-se os custos dos 

esforços destinados à solução?  Em segundo lugar, é essencial avaliar os efeitos específicos  de um conflito 

permanente, se ele tende a diminuir, intensificar-se ou estabelizar-se. 
 

7.4  – COMO ABORDAR CONFLITOS? 

Além da negociação propriamente dita, maneira de resolver conflitos entre as partes pela via direta, 

a mediação e a conciliação são métodos alternativos de resolução.  Neles, terceiras partes atuam como 

facilitadores, estimulando a autocomposição para resolver controvérsias, quando as partes esgotam a 

possibilidade da negociação direta. 

Pela via direta, predominam três formas de intervir visando administrar conflitos, a saber: 

A) Conflito de causa real – intervenção estrutural.  Trata-se de impedir que o conflito ocorra ou 

garantir que fique dentro de determinados limites, modificando as condições antecedentes que o 

produzem.  Quando o conflito surge de percepções criadas pelas condições antecedentes de 

diferenciação entre as partes, a intervenção busca encontrar pontos comuns, criar sistemas de 

recompensa, reagrupar, estimular a rotação e separar as partes. 

B) Conflito de causa emocional – intervenção no processo. Envolve ações durante o episódio de 

conflito em lugar de mudar as condições antecedentes.  A intervenção busca influenciar, passo a 

passo, o comportamento das partes, visando desativar, confrontar, colaborar e mediar. 

C) Conflito de causa mista – intervenção mista – Além das ações mencionadas pelo uso de 

intervenções tanto estruturais quanto de processos, outras poderão ser utilizadas nos conflitos de 

causa mista, como estabelecer regras, organizar grupos de trabalho, criar papéis de ligação e atribuir 

papéisintegradores. 

 

As intervenções estruturais lidam com os antecedentes e, geralmente, exigem menor grau de 

habilidade do que as de processo.  As intervenções no processo exigem maior tato e conhecimento do 

comportamento humano e requerem sempre incursões no campo das emoções e sentimentos. 
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