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PREVENIR OU REMEDIAR? A GESTÃO DE CONFLITOS EM CONCESSIONÁRIAS 

DE VEÍCULOS 

 
RESUMO 
O processo conflituoso faz parte das organizações e gerenciá-lo com assertividade e cooperação 

em tempos de crise é um desafio complexo, porém importante para o bom andamento das 

empresas. Em meio ao cenário conflituoso em que estão inseridas as equipes de vendas das 

concessionárias de veículos, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a 

percepção dos colaboradores em relação a gestão dos conflitos existentes no setor de vendas 

de concessionárias de veículos localizadas na cidade de João Pessoa - PB. Para o alcance desse 

objetivo uma abordagem quantitativa foi utilizada, uma vez que se aplicou um questionário 

sobre “Estratégias para a Gestão de Conflitos” adaptado por Jesuíno (1992). Foram aplicados 

82 questionários e os principais achados dão conta de que os vendedores de automóveis tendem 

a adotar mais fortemente estratégias de Acordo e Colaboração, evitando o Afastamento da 

Resolução de conflitos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A convivência em sociedade faz parte da existência humana, na qual o homem é um 

ser social e como tal tem a necessidade de se relacionar com outras pessoas. A partir dessa 

convivência podem surgir situações conflituosas, tendo em vista que a prática das relações 

interpessoais representa muito mais do que provocar, estabelecer ou manter contato com as 

outras pessoas, implica também na assimilação de atitudes e estados de espírito, gerando 

representações de harmonia ou de conflito. 

De acordo com Gerzon (2006), desde que duas ou mais pessoas não vejam o mundo da 

mesma forma, é normal o surgimento de uma controvérsia ou desacordo. No ambiente 

organizacional é natural que existam momentos onde a pressão pelo alcance dos resultados, 

como é o caso do setor de vendas, impulsiona a geração de desentendimentos e conflitos entre 

os colegas de trabalho. Apesar de ter uma conotação negativa, os conflitos nem sempre são 

ruins, porém quando eles não recebem a devida atenção por parte dos gestores é tendencioso 

que eles aumentem de proporção e interfiram no clima organizacional, afetando de maneira 

negativa o comportamento e consequente na motivação dos trabalhadores. 

Embora não seja tarefa simples, a gestão de conflitos assume uma importância 
fundamental para que os efeitos negativos do conflito sejam diminuídos e não interfiram na 

produtividade empresarial, podendo, inclusive, gerar oportunidades de cooperação e trabalho 

em equipe. Diante desse quadro, surge o questionamento de como a gestão dos conflitos é 

percepcionada pelos colaboradores do setor de vendas de diferentes lojas de automóveis? 

Haja vista que esse é considerado um dos setores mais competitivos e de difícil atuação no 

mercado. Embora o setor ainda esteja sentindo os efeitos da crise financeira, o que ocasionou 

um desaquecimento nas vendas, o ramo automotivo ainda causa um forte impacto na economia, 

pois responde por quase 25% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial e 5% do PIB total, 

com faturamento acima de US$ 100 bilhões, ou seja, é um setor que possui elevado valor 
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econômico e que sustenta uma cadeia de empresas que garante milhares de empregos diretos e 

indiretos (ANFAVEA, 2015), contribuindo assim para seu destaque no segmento de serviços no 

cenário nacional. 

Dentro desse contexto, encontram-se as concessionárias de veículos de João Pessoa - 

PB, que segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) é a 

cidade com maior economia do Estado da Paraíba, representando 30,7% das riquezas produzidas 

no estado e tendo um PIB duas vezes maior que Campina Grande, a 2ª cidade mais 

populosa do estado.  Quarenta por cento do PIB da cidade de João Pessoa é referente ao setor 

de serviços e nela estão localizadas filiais das principais concessionárias do país. 

No  que  concerne  ao  setor  de  vendas,  entende-se  que  a  pressão  por  alcance  dos 

objetivos tende a propiciar o aparecimento de conflitos e considerando a importância de geri- 

los, especialmente no atual momento de recuperação da economia, onde a tensão pelo alcance 

de metas é acentuada, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção dos 

colaboradores em relação à gestão dos conflitos existentes no setor de vendas de concessionárias 

de veículos localizadas na cidade de João Pessoa – PB.     Para     atingir     o objetivo geral se 

elaborou os seguintes objetivos específicos: Aferir se o instrumento de Thomas e Killmann 

(1974), adaptado por Jesuíno (1992), tem a mesma efetividade quando aplicado com uma 

amostra brasileira, haja vista que a sua adaptação é portuguesa; verificar o perfil 

sociodemográfico e profissional das lojas analisadas de maneira mais aprofundada a fim de 

perceber a descrição dos colaboradores desse tipo de segmento; e identificar quais estilos de 

gestão de conflito são predominantes no setor de vendas das doze concessionárias de veículos. 

É importante salientar que no tocante aos estudos sobre o processo conflituoso no Brasil, 

nota-se dificuldade de encontrar instrumentos de coleta validados e pesquisas aprofundadas 

sobre o assunto de relevância reconhecida, o que torna esta pesquisa oportuna. No entanto, 

pesquisas anteriores já foram realizadas em Portugal, como os trabalhos de Torres (2012) cujo 

objetivo foi identificar as estratégias de gestão de conflitos utilizadas numa organização 

empresarial e o de Figueiredo (2012) que procurou verificar em que medida estão presentes na 

gestão de conflitos os cinco estilos de gestão de conflitos considerados como mais úteis na 

atualidade. 

O presente trabalho é composto, a seguir, pelo referencial teórico, que abrange a 

conceituação de conflito, causas, consequências e gestão de conflitos, em seguida são 

apresentados os processos metodológicos, a discussão dos resultados, considerações finais e por 

fim as referências bibliográficas. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conflito 

 
Diferenças de objetivos e interesses pessoais são inevitáveis e estão presentes nos 

relacionamentos entre pessoas, seja no ambiente familiar, social ou organizacional. Tais 

diferenças são potencialmente causadoras de situações conflituosas, de modo que os conflitos 

estão presentes nas relações entre os indivíduos, fazendo parte do seu cotidiano pessoal ou 

profissional. De acordo com Souza et al. (2016) os estudos sobre conflito receberam aumento 

do interesse nas ciências sociais, ciências políticas, comunicações, escolas de negócios e 

outros programas profissionais, neste sentido, o campo de resolução de conflitos cresceu para 
incluir a resolução de litígios, arbitragem, negociação coletiva e de outras intervenções de 

terceiros em uma situação conflituosa. O modo como tais conflitos são percebidos e gerenciados   

constitui   um   dos   fatores   determinantes   do   sucesso   ou   fracasso   nos relacionamentos 

pessoais e no desempenho de muitas organizações. 

Referindo-se ao ambiente organizacional, Montana e Charnov (2003, p. 322) definem 

o conflito como “a divergência entre duas ou mais partes, ou entre duas ou mais posições, sobre  

como   melhor  alcançar  as   metas   da  organização”.   Percebe-se   que  o   conflito 

habitualmente aparece quando, de fato, os interesses colidem, cuja reação natural ao mesmo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande
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dentro do contexto organizacional está comumente ligada a uma força disfuncional que pode 

ser atribuída a um conjunto de circunstâncias ou causas lamentáveis (CLEGG; HARDY; 

NORD, 2004), podendo desencadear desde pequenas discussões, com diferentes pontos de 

vistas, até situações  mais  severas,  cujas  partes  se esforçam  no  sentido  de prejudicar ou 

destruir umas às outras, frustrando o alcance das metas e o desenvolvimento dos interesses de 

seus opositores. Assim, Robbins (2010, p.326) define conflito 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”. 

 
2.2 Causas e consequências 

 
Para se administrar os conflitos, é essencial que se conheça as suas possíveis causas. 

Logo, de acordo a evolução da temática, percebe-se que a presença do mesmo é inevitável e 

segue uma constância no ambiente organizacional, contudo há determinadas situações que 

podem potencializar o seu surgimento. Segundo Berg (2012), as principais causas de conflito 

organizacional são: 

● Mudanças:  elas ocorrem por diversos  fatores,  mas principalmente por pressão do 

mercado, fazendo com que a organização venha a se adaptar às novas realidades. 

Essas modificações são geralmente de caráter tecnológico, estrutural ou 

comportamental, visando com isso melhorar a eficácia na obtenção por resultados, 

aumentar ou manter lucros, reduzir custos, atualizar as organizações em todos os 

aspectos, crescer ou se manter no mercado. No entanto, mudanças organizacionais 

podem acarretar em demissões, reestruturações e trazer medo e resistência, por esses 

motivos representam uma forte fonte de conflitos; 

● Recursos  limitados:  a  escassez  de  recursos,  resultante  de  cortes  advindos  das 

organizações para serem mais competitivas são motivadores de atritos, até porque 

podem diminuir o desempenho de colaboradores e departamentos. As limitações estão 

ligadas a questões envolvendo desde dinheiro até às pessoas, o que ocasiona diversas 

vezes em jornadas de trabalho extensas que objetivam o alcance de metas em prejuízo 

à interação entre gestores e subordinados, o que pode gerar cansaço, estresse e 

descontentamento de forma geral; 

● Choque entre metas e objetivos: dilemas entre departamentos ou diretorias são comuns 

na realidade das organizações, devido, principalmente, às metas e aos objetivos que 

colidem, por falta de comunicação e sintonia entre as áreas. Esse fator surge, geralmente, 

em função do planejamento precário, que compartimentado, prioriza em grande parte 

das vezes ações emergenciais e isoladas de setores diferentes, sem se dedicar, de fato, a 

união das metas e objetivos da organização como um todo. 

Nesse sentido, dentro das organizações, vários aspectos são determinantes no que diz 

respeito as consequências geradas pelo conflito. Os mais notados podem ser vistos, 

primeiramente, quando desviam a atenção dos reais objetivos, colocando em perspectiva os 

objetivos dos grupos envolvidos no conflito e mobilizando os recursos e os esforços para a 

sua solução (NASCIMENTO; EL SAYED, 2002).  Além disso, quando tornam a vida uma 

eterna derrota para os grupos de “perdedores habituais”, interferindo na sua percepção e na 

socialização daqueles que entram na organização. 

E também quando favorecem a percepção estereotipada a respeito dos envolvidos, como 

ocorre frequentemente em organizações. Se por um lado existem os estereótipos genéricos 

referentes às categorias profissionais, dentro de cada organização, além dos tipos que fazem 

parte de sua cultura individual, como seus heróis, mitos, tipos ideais, começam a surgir seus 

“perdedores”, “ganhadores”, “culpados” e “inimigos”. Porém, vale salientar que os aspectos 

citados podem ser vistos de forma negativa e são identificados sem grandes dificuldades dentro 

das organizações. Entretanto, os conflitos também apresentam efeitos benéficos como 
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representar bons elementos de socialização, sendo assim oferecidos aos novos participantes de 

um grupo a sensação de envolvimento com alguma razão (NASCIMENTO; EL SAYED, 2002). 

Também auxiliam no equilíbrio das relações de poder dentro da empresa, já que em 

qualquer cena de conflito podem existir diversos vencedores (independentemente de qualquer 

percepção anterior). E, por fim, facilitam a formação de alianças com o intuito de ganhar num 

conflito específico, contudo garantir mais poder. 

Conhecer as causas dos conflitos existentes, assim como as suas possíveis 

consequências, principalmente quando se trata de um ambiente de trabalho, é uma medida 

indispensável no processo de gestão de conflitos. Portanto, cabe à organização e aos seus 

gestores a responsabilidade neste sentido, sendo fundamental desenvolver a habilidade e a 

sensibilidade  dos  mesmos  no  trato  com  situações  conflituosas  para  detectarem  as  suas 

possíveis causas de modo que possam tomar as devidas providências, a fim de sanar os 

problemas existentes ou mesmo revertê-los em situações de cooperação. Daí a importância de 

uma adequada gestão de conflitos. 

 
2.3 Gestão de conflitos 

 
Dentre as várias formas de abordar e gerir a questão do conflito, uma das mais eficazes 

é conhecida como “Estilos de Administração de Conflitos” desenvolvida por Thomas (1976), 

com o instrumento de avaliação elaborado por Thomas e Killmann (1974), para gerir os 

conflitos. As estratégias são classificadas segundo duas dimensões: a assertividade (quando uma 

das partes envolvidas tenta satisfazer os seus interesses próprios) e a cooperação (quando uma 

das partes tenta satisfazer os interesses do outro). O resultado do cruzamento entre as duas 

dimensões é descrito em cinco diferentes estilos: 

1.   Competição – reflete a tentativa de satisfazer o próprio interesse à custa dos interesses 

do outro, ou seja, uma atitude assertiva, porém não cooperativa. O indivíduo tenta 

alcançar os seus objetivos sacrificando os do adversário ou tenta convencer a outra parte 

de que o seu julgamento é correto ou tenta fazer com que a outra parte aceite a culpa por 

alguma transgressão e assuma as consequentes responsabilidades; 

2.   Acomodação – oposto da competição, consiste na tentativa de satisfazer os interesses 

do outro, negligenciando os próprios. Logo, uma atitude inassertiva, cooperativa e 

auto sacrificante. Podendo representar o desejo de alcançar os objetivos da outra parte, 

sacrificando os seus ou a vontade de apoiar as opiniões contrárias, mesmo que delas 

tenha reservas ou mesmo o esquecimento da transgressão praticada pelo outro; 

3.   Acordo – representa a tentativa de satisfazer moderada, mas incompletamente, os 

interesses de ambas as partes. Daí pode resultar uma busca parcial de um objetivo a 

procura de um acordo parcial para um julgamento/ideia/opinião ou a aceitação parcial 

da culpa. Nesse sentido, apresenta uma posição intermediária entre assertividade e 

cooperação; 

4.   Colaboração  –  modelo  que  versa  tanto  na  atitude  assertiva  quanto  cooperativa, 

consiste na tentativa de satisfazer completamente os interesses de ambas as partes. Isso 

pode significar a tentativa de obtenção de uma solução “ganha-ganha” que permita a 

ambas as partes o alcance completo dos seus objetivos ou a busca do alcance de uma 

nova conclusão/ideia que incorpore os aspectos válidos dos julgamentos de ambas as 

partes ou a tentativa de chegar a um conjunto compartilhado de expectativas e a uma 

interpretação da transgressão que permita estabelecer padrões consensuais acerca do que 

é aceitável numa dada situação; 

5.   Afastamento – o indivíduo ignora ou negligencia os interesses de ambas as partes. 

Basicamente, evita se envolver no assunto, permitindo que os eventos sigam o seu curso 

de ação sem neles interferir, de modo que eles confluam para a satisfação dos interesses 

de uma e/ou outra parte, apresentando uma atitude inassertiva e não cooperativa.
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Todavia, não há propriamente um estilo que seja certo ou errado no que concerne a 

gestão dos conflitos, pois cada um dos que foram apresentados pode ser eficaz e apropriado para 

determinado tipo de situação, da questão a ser tratada e dos atores envolvidos (BERG, 

2012). Para Torres (2012) existem fatores preponderantes na gestão de conflito, entre os quais 

a personalidade do gestor se destaca.  O essencial é ter conhecimento das opções elencadas e 

utilizá-las quando melhor convier, aprendendo as suas técnicas no momento da resolução do 

conflito. Nessa perspectiva, Jesuíno (1992) adaptou e validou o modelo elaborado pelos autores 

Thomas e Killmann (1974) para a população portuguesa a fim de tornar possível o estudo  e  a  

aplicação  do  instrumento  para  a  análise  da  gestão  dos  diferentes  estilos  de conflitos. 

É  importante  salientar  que  os  conflitos  não  são  iguais  e  tampouco  devem  ser 

abordados de maneira padronizada, daí a importância de o gestor precisar conhecer como e 

quando manusear as ferramentas existentes, tais como: negociação, poder, litígio, arbitragem, 

ouvidoria, conciliação, e diversas ouras disponíveis. Rahim (1985) reforça a necessidade de o 

gestor  desenvolver as competências inerentes à sua função para que possam enfrentar e 

resolver o conflito. O desafio está em como aplicar as ferramentas citadas, mas de maneira 

inteligente e viável, de forma a evitar falhas e ser o mais efetivo possível (BURBRIDGE; 

BURBRIDGE, 2012). 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Neste item são apresentados os procedimentos metodológicos adotados no estudo, que 

envolvem a caracterização da pesquisa, instrumento, técnica de coleta de dados, amostra e o 

procedimento de análise de dados, a fim de responder o questionamento de como a gestão dos 

conflitos  é percepcionada pelos  colaboradores  do  setor  de vendas  de  diferentes  lojas  de 

automóveis na cidade de João Pessoa - PB. 

Para  instrumento  da  pesquisa  se  escolheu  o  questionário,  no  qual  o  mesmo 

compreende uma “técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 

de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expetativas, situações vivenciadas etc.” (GIL, 2006, p. 128). 

Na pesquisa em questão, optou-se por um questionário estruturado fechado da escala de 

“Estratégias para resolução de conflitos”, adaptado do modelo de Thomas e Killmann (1974) 

por Jesuíno (1992), propondo avaliar os estilos de resolução de conflitos na amostra existente. 

O instrumento estava dividido em duas partes. 

Na parte I, estavam as variáveis sociodemográficas e profissionais (idade, gênero, estado 

civil, escolaridade, tipo de colaborador, colaborador a cargo e tempo na organização). Já  a  

parte  II  era  composta  por  vinte  e  cinco  itens  relacionadas  com  o  problema  de investigação,  

a Escala  de Gestão  de Conflitos, adaptada de Jesuíno  (1992),  que procura avaliar o 

comportamento dos colaboradores e se o mesmo determina alguma influência no tipo de 

estratégia adotada para solucionar conflitos. 

Neste sentido, foi realizada a adaptação dos itens da Língua Portuguesa (Portugal) para 

a Língua Portuguesa (Brasil), com o intuito de melhor adequação de face e conteúdo das 

variáveis à realidade brasileira. Esta adaptação foi realizada por três pesquisadores 

(especialistas) e discutidas em um grupo de pesquisa, formado por mestrandos e doutorandos. 

Finalizado os ajustes de conteúdo, optou-se por utilizar a mesma escala de verificação do 

trabalho de Jesuíno (1992). Assim, para a análise dos itens da escala, utilizou-se o seguinte 

método de contagem: a cada item de resposta corresponde um valor numérico, ou seja, Nunca 

– 1; Raramente – 2; Por vezes – 3; Com Frequência – 4; Sempre – 5.
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Tabela 1: Distribuição dos estilos de gestão de conflitos (dimensões) pelas questões.   
 

Conceito Estilo de gestão de conflitos (dimensões)  Questões 

 

 
Gestão de 

conflitos 

Colaboração 
Acomodação 
Competição 

Acordo 

 6,9,16,18 e 25 
2,4,14,19 e 20 
3,8,11,13 e 23 

1,5,10,15 e 21 

                            Afastamento                                              7,12,17,22 e 24   

Fonte: Jesuíno (1992). 

 
Como método de coleta foi realizado uma survey no mês de maio de 2016. A coleta se 

deu através de aplicação presencial do questionário, com visita às lojas de automóveis, de forma 

a envolver um maior número de respondentes, com flexibilidade na coleta e na armazenagem 

dos dados. 

Ao final, a amostra foi composta por 82 colaboradores de vendas de 12 lojas do segmento  

de  automóveis  na  cidade  de  João  Pessoa  –  PB  (Promac,  Mais,  Braz  Motors, Autoclub 

Honda, Fiori, Renault, Sael – BMW, Monte Carlo – Peugeot, Hyundai – Caoa, Mitsubishi, Kia 

Dunas, Cavalcanti Primo) participaram da pesquisa para análise dos dados estatísticos. Isso 

porque, segundo Hair et al. (2009), no que se refere ao tamanho da amostra, o pesquisador 

dificilmente realiza uma análise com menos de 50 observações, devendo ser maior que este 

número para se encontrar maior robustez nas respostas. Ademais, o tamanho da amostra foi 

considerado bom quando visualizamos apenas os colaboradores de concessionárias da cidade. 

E,  por  fim,  os  dados  foram  tabulados  através  do  Excel  e  analisado  com  uso  do 

software SPSS para na qual verificamos o coeficiente Alpha de Cronbach e para análise 

descritiva dos dados. 

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Nesta sessão serão evidenciados os resultados obtidos por meio do tratamento estatístico 

realizado com os dados recolhidos na pesquisa empírica. Inicialmente a qualidade psicométrica 

do instrumento será apresentada, na sequência a análise sociodemográfica e profissional e o 

último ponto expõe a análise descritiva realizada com as medidas de posição, dispersão e 

formato. 

 
4.1 Qualidade Psicométrica do Instrumento 

 
Para avaliar a consistência do instrumento utilizado, ou seja, a sua fidelidade utilizou- 

se a análise do coeficiente Alpha de Cronbach. O Alpha de Cronbach busca verificar a 

consistência de um grupo de variáveis, cuja intenção reside na correlação que se espera ter entre 

a escala utilizada e outras escalas hipotéticas pertencentes ao mesmo universo com o número 

semelhante de itens. Segundo Hair et al. (2009), os métodos de consistência interna devem 

exigir coeficientes acima de 0,600. 

Em uma análise mais detalhada e de maior interesse para a pesquisa, pode-se verificar 

que as dimensões Colaboração, Acomodação e Acordo apresentaram valores consistentes, 

conforme aquilo que é pedido e tido como aceitável (0,616; 0,616 e 0,615, respectivamente). 

No entanto, no que concernem às dimensões Competição e Afastamento (0,559 e 0,492, 

respectivamente), as mesmas não obtiveram boa consistência interna, conforme observado na 

Tabela 2.
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Tabela 2: Consistência interna das estratégias de gestão de conflitos        
 

 
Variáveis 

Alpha de Cronbach 

Escala Utilizada 

 Alpha de Cronbach 

Escala Original 

 Nº de Itens 

Inicial 

 Nº de Itens 

Final 

               (n=82)                                (n=304)                              (25)                            (18)   

Colaboração 0.616  0.660  5  3 
Acomodação 0.616  0.730  5  4 

Competição 0.559  0.470  5  4 

Acordo 0.615  0.610  5  4 

   Afastamento                    0.492                                    0.730                                   5                                 3   

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
É possível analisar esses dados através da Tabela 2que faz um comparativo com os 

resultados aferidos para cada uma das estratégias de gestão de conflitos com o da escala validada 

por Jesuíno (1992), onde se aponta na dimensão Afastamento, resultados mais discrepantes, se 

compararmos com o instrumento original. Porém, vale salientar que para se chegar a esses 

números alguns itens do questionário no presente estudo tiveram de ser excluídos para dar mais 

robustez, coerência e veracidade ao instrumento, em todas as dimensões trabalhadas. No caso 

de Acordo, a questão 10 foi eliminada para avaliação dos dados, já no item Afastamento as 

questões 7 e 12 foram excluídas, na dimensão Colaboração as questões 9 e 18 foram escolhidas, 

em Competição a questão 23 foi excluída e, por fim, a dimensão Acomodação teve a questão 2 

eliminada. 

Estes resultados permitiram adequar os itens de cada construto de maneira mais eficaz 

quando falamos da consistência interna, no entanto, como as devidas validações de conteúdo e 

estatísticas já foram feitas na escala original, a exclusão dos itens pode estar relacionada ao 

baixo número de respondentes para o cálculo da medida. Segundo Damásio (2012), não há 

consenso entre o número mínimo de respondentes para a análise psicométrica de escalas, 

existem sinalizações que consideram o número de respondentes mínimo para cada item. 

 
4.2 Análise do perfil sociodemográfico e profissional 

Ao fazer uma análise detalhada da primeira parte da pesquisa, pode-se constatar os 

seguintes dados dentro da amostra trabalhada: primeiramente, em termos de faixa etária, a média 

encontrada dentro dos profissionais de vendas da área de automóveis é de 32 anos, o que já 

demonstra que há uma forte tendência  de os  colaboradores  possuírem uma certa 

experiência dentro do mercado de trabalho. No que concerne ao gênero, ainda se percebe que 

a classe masculina ainda representa a maioria dentro desse segmento de atuação, com 65,85% 

(54 respondentes) em detrimento da classe feminina com 34,15% (28 respondentes). 

Em relação ao estado civil, a grande maioria dos participantes da pesquisa é casada ou 

em união estável com percentual em 64,64% (53 respondentes), o que denota que há uma 

evidência para profissionais mais comprometidos e engajados com a função. Em sequência, 

vêm os solteiros com 28,04% (23 respondentes), divorciados com 6,10% (5 respondentes) e 

viúvo(a) com 1,22% (1 respondente). 

Com relação a escolaridade, a maior parte da amostra se encontra com ensino superior 

com 68,30% (56 participantes), representando que, apesar de não ser uma exigência para a 

função, os indivíduos que trabalham nesse setor sentem a necessidade de se capacitarem e se 

qualificarem para o mercado. Em seguida, surgem os que possuem ensino médio com 28,04% 

(23 respondentes), com pós-graduação com o percentual de 2,44% (2 respondentes) e, por 

fim, com ensino fundamental em 1,22% (1 participante). 

Nas categorias trabalhadas, ou seja, novos ou seminovos, ainda se percebe que, apesar 

do mercado ter sofrido uma queda nas vendas, o setor de carros novos ainda é o que detém o
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maior número de vendedores, no qual dentro da amostra pesquisada o mesmo aparece com 

69,51% (57 respondentes) e o de seminovos com 30,49% (25 respondentes). 

Sobre  a  subordinação  de  colaboradores,  foi  verificada  na  amostra  estudada  que 

31,61% (26 respondentes) têm colaboradores subordinados, ou seja, tem algum cargo de 

chefia ou hierarquicamente superior, em detrimento dos 68,39% (56 respondentes) que são 

apenas consultores de vendas de veículos. 

E, por fim, em termos de tempo de trabalho para a organização, foi visto que a amostra 

analisada  possui  uma  média de  5  anos  de  trabalho  dentro das  respectivas  organizações, 

demonstrando que os  profissionais desse segmento, em sua maioria,  possuem uma certa 

estabilidade dentro da função, no sentido que evidenciam uma identificação dentro do que 

fazem. 

 
4.3 Análise descritiva 

 
A análise descritiva é aquela que permite organizar, resumir e descrever os aspetos 

importantes de um conjunto de características observadas, ou seja, consiste no tratamento, 

interpretação e apresentação dos resultados (FIGUEIREDO, 2012). Esse tipo de análise pode 

incluir gráficos e tabelas e medidas de síntese como percentagens, médias e desvio padrão. De 

acordo com a autora, a compreensão, estudo e explicação da situação do objeto são dados através 

da análise estatística descritiva. 

No artigo em questão, utilizou-se como medidas para análise dos dados recolhidos, as 

medidas de posição, dispersão e formato. Segundo Costa (2016), as medidas de posição são 

relativas a um dado conjunto de dados cuja medida está entre os valores mínimo e máximo 

(inclusive) do conjunto de dados e a multiplicação de um valor constante por todo o conjunto 

de dados implica na multiplicação do mesmo valor à medida de posição original. Já as 

medidas de dispersão estão direcionadas para a análise das variações que existem no conjunto 

de dados. E, por fim, as medidas de formato que remetem a como os dados se distribuem na 

variável, ou o padrão que desenvolvem quando são dispostos na forma de um histograma, 

indicando a forma como o conjunto de dados se distribui levando em conta as perspectivas 

horizontal e vertical. 

A seguir, são apresentados os valores da estatística descritiva e as medidas de posição, 

dispersão e formato (Tabela 3), que ilustram o que foi descrito sobre as estratégias de gestão 

de conflito. 

 
Tabela 3: Estatísticas  descritivas para estratégias de gestão de conflito            

          Medidas de posição            Medidas de dispersão              Medidas de formato   

                             N      Mediana      Média      Desvio Padrão       Variância       Assimetria           Curtose   
 

Colaboração 82  4,166  4,0854  0,73854  0,5454  -0,704  2,873 

Acomodação 82  3,625  3,6677  0,75977  0,5772  -0,044  2.106 

Competição 82  4  3,8933  0,70056  0,4907  -0,429  2,852 

Acordo 82  4,5  4,2744  0,59656  0,3558  -0,841  3,474 

Afastamento 82  2  2,0793  0,87654  0,7683  0,698  3,013 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
Dentro dos aspectos de estratégia para a gestão de conflitos, é importante lembrar, 

conforme  Thomas  e  Killmann  (1974),  que  a  assertividade  e  cooperação  são  fatores 

importantes na gestão de conflitos. No que concerne às medidas de posição observou-se que a 

dimensão Acordo apresentou a maior média, 4,2744, e mediana 4,5, o que representa que os 

entrevistados  tendem  a  buscar  a resolução  de  conflitos  por meio  de  uma estratégia que 

beneficia  ambos  os  atores  presentes  na  situação  conflituosa.  Os  respondentes  atribuíram
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valores significativos quando questionados sobre a exposição clara do problema, a procura 

por solução e o comprometimento por resolver os problemas. 

Quanto às medidas de dispersão, o desvio padrão dessa dimensão foi 0,59656 e variância 

0,3558, valores relativamente baixos, indicando consistência e uniformidade nas respostas. 

Sobre as medidas de formato, Acordo obteve uma assimetria de Pearson -0,841 e curtose de 

Pearson 3,474, apresentando assim  uma distribuição assimétrica e curva com “cauda” 

acentuada para a esquerda, tendendo a uma distribuição leptocúrtica, o mesmo comportamento 

ocorreu com as demais dimensões, ou seja, a variação nas medidas de posição reflete no ponto 

central da distribuição e sua variabilidade. Daí pode resultar uma busca parcial de um 

objetivo a procura de um acordo parcial para um julgamento/ideia/opinião ou a aceitação parcial 

da culpa, como os autores Thomas e Killmann (1974) sugerem. 

A preocupação das partes envolvidas no conflito deve ser a procura por um acordo 

eficaz, aceitável e que satisfaça as principais expectativas. De acordo com a ocorrência da 

negociação a imposição de concessões, reajustamentos perceptivos e mudança num processo 

em que os envolvidos não atingem completamente as suas necessidades (TORRES, 2012). A 

concessão, portanto, é um fator preponderante para a resolução de conflitos, tendo em vista 

que  a  negociação  só  será  bem-sucedida  se  ambas  as  partes  sentem  que  conquistaram 

resultados favoráveis. 

Em segundo lugar, com construtos semelhantes ao item anterior com média 4,0854 e 

mediana 4,0954, a dimensão Colaboração também recebeu um valor consideravelmente alto, 

os respondentes atribuíram valores altos aos quesitos que versavam sobre enfrentar abertamente 

a questão, acentuar que as suas diferenças são menos importantes do que os fins comuns, encarar 

o conflito de forma direta e tomar em consideração ambos os lados do problema, enquanto 

atribuíram notas medianas ao item “Não considera um não como resposta”. Com relação às 

medidas de dispersão, esse estilo de gestão recebeu um valor de desvio padrão 0,73854 e 

variância 0,5454, valores relativamente baixos, o que representa uma similaridade nas respostas 

obtidas. 

Para Thomas (1976) a dimensão Colaboração indica que os colaboradores se propõe a 

tentar satisfazer completamente os interesses de ambas as partes. No âmbito das negociações 

eles pretendem encontrar uma solução “ganha-ganha” que permita as duas partes o alcance 

completo dos seus ideais ou alcance de uma solução diferente que alcance os aspectos válidos 

dos julgamentos de ambas as partes para se chegar a um denominador comum. Esse fator é visto 

como positivo para a gestão de conflitos, já que beneficia os dois lados. 

No que concerne às medidas de posição, a dimensão Colaboração obteve uma assimetria 

de Pearson 0,704 e Curtose de Pearson 2,873. Os conflitos muitas vezes são causados por falta 

de comunicação, ou seja, quando as pessoas não deixam claras as causas desses, Berg (2012) 

afirma que é importante que se conheça as causas dos conflitos para que se tenha uma melhor 

noção dos problemas causadores e se possa amenizar o seu surgimento. 

A dimensão  Competição  ocupou  o  terceiro  lugar quanto  a  sua média  (3,8933)  e 

mediana (4,00), tal fato pode ser entendido partindo do pressuposto que o segmento analisado 

apresenta naturalmente um ambiente competitivo, onde os vendedores trabalham com metas 

as quais vão interferir diretamente no seu salário e desempenho. Ao considerarmos também o 
presente momento econômico, onde o mercado se encontra menos aquecido nesse setor e, 

consequentemente, ocorrem mais cortes no quadro pessoal das organizações em questão, a 

dimensão competição se justifica. Para tal, os respondentes apontaram os itens que falavam 

sobre procurar intensamente a resolução de problemas, não deixar a questão passar sem que 

ela fosse resolvida e impor sua solução. Berg (2012) ressalta que uma das causas do conflito é 

o choque de objetivos e a pressão por metas, o que é considerável dentro dessa dimensão, já que 

esses fatores podem tornar o ambiente competitivo.
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Quanto às medidas de dispersão esse construto obteve desvio padrão 0,70056 e variância  

0,4907,  valores  relativamente  mais  altos  do  que  a  dimensão  anterior,  o  que representa 

uma maior variabilidade nas respostas. No que concerne às medidas de formato, os valores -

0,429 foi encontrado para a assimetria de Pearson e 2,852 para curtose de Pearson. 

Em quarto lugar, a dimensão Acomodação, cujos itens utilizados para a sua medição 

foram: “Procura não argumentar”, “Enfatiza os interesses comuns”, “Atenua as diferenças”; 

“Procura suavizar as discordâncias” e “Cede um pouco para receber algo em troca” obteve 

média 3,6677 e mediana 3,625. Essa dimensão pode ter obtido valores menos relevantes devido  

seus  parâmetros  parecerem  negativos,  por  exemplo,  os  respondentes  entenderam “Cede  

um  pouco  para  receber  algo  em  troca”  com  uma  conotação  negativa,  portanto atribuíram 

valores baixos. Thomas e Killmann (1974) explicam que o indivíduo ignora ou negligencia  os  

interesses  de  ambas  as  partes  quando  aspectos  de  Acomodação  são encontrados. 

Ao se analisar as medidas de dispersão, o desvio padrão encontrado foi de 0,75877 e 

variância de 0,5772, corroborando com o que foi exposto anteriormente, sobre a percepção 

dos respondentes, obtendo com isso uma variabilidade mais significativa do que nas outras 

dimensões. Quanto às medidas de formato, a assimetria de Pearson e curtose de Pearson 

foram -0,44 e 2.106 respectivamente. As dimensões que tratavam o conflito de maneira 

indireta obtiveram valores abaixo das que propõem uma resolução direta do conflito, o que é 

demonstrado a seguir. 

Por último a dimensão Afastamento foi citada, com média 2,07 e mediana 2, o que 

denota que os respondentes tendem ao confronto na maneira de encarar o conflito, os itens 

que foram utilizados para medir essa dimensão versavam sobre procurar não se envolver, desistir 

facilmente, retirar-se da situação, ignorar o conflito e atuar como se os objetivos comuns fossem 

de importância primária. Quanto às medidas de dispersão, desvio padrão 
0,87654 e variância 0,7683, esses foram os maiores valores desses tipos de medida, confirmando 
o comportamento observado nesse trabalho de inversão de proporcionalidade entre as medidas 
de posição e dispersão. No que tange às medidas de formato, a assimetria de 
Pearson foi de 0,698 e a curtose de Pearson foi de 3,013, indicando uma leve assimetria da 
distribuição dos dados. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Reforça-se com esse trabalho a ideia de que o conflito é inevitável, e em vista disso 

importa geri-lo da melhor maneira possível, a fim de que se elimine suas disfuncionalidades e 

se potencialize seus efeitos funcionais. Com relação a gestão do processo conflituoso, é 

importante escolher as estratégias e seus estilos conforme cada tipo de conflito, levando em 

consideração  que os  mesmos  devem  ser tratados  individualmente e que outras  variáveis 

podem influenciar o comportamento dos sujeitos em sua resolução. Segundo Torres (2012), tais 

variáveis podem ser a percepção deles sobre a negociação, o clima organizacional e as suas 

expectativas. 

Os teóricos não têm uma ideia comum acerca de qual o melhor estilo de estratégia 

para  gestão  de  conflito,  de acordo  com  Rahim  (1985), Colaboração  e  Acordo são  mais 

adequados quando se trata de assuntos estratégicos, enquanto os outros estilos são mais 

utilizados em conflitos que podem ocorrer no cotidiano da organização. Os resultados do estudo 

demonstraram os dois estilos citados como os mais utilizados, enquanto a dimensão 

Afastamento foi a menos utilizada, o que pode ser considerado como fato positivo, tendo em 

vista que a resolução de conflitos parte do princípio do diálogo e da boa administração da 

situação, que pode levar à sua resolução, Torres (2012) destaca a competência do gestor como 

preponderante para atingir tal objetivo.
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No tocante às implicações gerenciais, este estudo contribui para o melhor 

aprofundamento acerca do tema gestão de conflitos e do campo empírico lojas de automóveis, 

embora tenha sido realizado neste setor, sabe-se que o trabalho sob pressão de alcance de metas 

faz parte de muitos outros setores do varejo. Os achados aqui evidenciados podem auxiliar os 

gestores na resolução de conflitos e consequentemente na boa gestão de pessoas de suas 

organizações, consequentemente contribuindo para o alcance dos seus objetivos. 

Sobre o inquérito utilizado na pesquisa, por se tratar de um instrumento validado em um 

outro país, mais especificamente em Portugal, viu-se a necessidade de utilizar o Alpha de 

Cronbach, de forma a examinar a aplicabilidade do mesmo com uma amostra brasileira. De 

fato,  o  Alpha  de  Cronbach  confirmou  que  para  realizar  esse  estudo  com  a  amostra 

mencionada deveriam ser feitas algumas alterações com a exclusão de alguns itens, só assim 

teria robustez e qualidade nos dados aferidos. Nesse caso, as mudanças foram acatadas e as 

questões eliminadas. 

Logo, o objetivo geral do estudo, analisar a percepção dos colaboradores em relação a 

gestão dos conflitos existentes no setor de vendas de concessionárias de veículos localizadas 

na cidade de João Pessoa - PB foi alcançado, embora se evidencie limitações como o tamanho 

da amostra que, apesar de ter conseguido abranger a maioria de lojas de automóveis da região 

citada, encontrou-se um número de funcionários aquém do esperado em comparação com a 

escala original, como se justificou na introdução, o fator econômico do presente momento 

influencia diretamente na quantidade de colaboradores presentes nessas empresas. 

Ainda dentro do fator limitações, cabe ressaltar a falta de instrumentos validados no país, 

bem como artigos atualizados sobre o tema, embora se reconheça a importância desse para a 

gestão organizacional, especialmente em tempos de crise econômica. Para pesquisas futuras, 

sugere-se a aplicação do instrumento utilizado com uma quantidade maior de atores, ainda no 

setor de vendas, porém abrangendo outros segmentos do comércio, tendo em vista que o Alpha 

de Cronbach é diretamente proporcional ao número da amostra, alcançando dessa maneira 

uma consistência mais próxima da ideal. Sugere-se ainda a elaboração e/ou validação de um 

instrumento brasileiro para a gestão de conflitos. 

Como limitação da pesquisa, a falta de recursos acabou por impossibilitar até mesmo um 

trabalho comparativo com outras realidades. Logo, fica registrado como sugestão para pesquisas 

futuras, por se tratar de um segmento importante para a economia e que, consequentemente, 

gera muitos empregos, a realização da mesma em outras capitais do Nordeste e também de 

outras regiões do país, a fim de se conhecer a aplicabilidade do processo de gestão de 

conflitos em lugares distintos. 
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