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ABSTrACT

The present research aims at identifying ways to enhance the current 
preparation of captains and junior officers in the process of managing 
interpersonal conflicts among subordinates. The methodology used is based 
on the hypothetical-deductive method, and the instruments of data collection 
were the survey and the interview. The research is divided into two parts: 
Part I is about the theoretical framework, where the state of the art on 
conflict-related literature is analysed and in Part II the empirical work is 
presented, such as the methods and procedures used, as well as are analysed 
and discussed the results obtained and the conclusions. The main conclusions 
are (i) dysfunctional conflicts that give rise to organizational and interpersonal 
consequences; (ii) Human Relations perspective is the most common among 
respondents and interviewees; (iii) cooperative styles of conflict management 
(collaboration and compromise) are the most frequently used, and (iv) are 
independent of rank, gender, age, and literacy of junior officers and captains; 
(v) the best way to strengthen the preparation of Republican National Guard 
officers to manage interpersonal conflicts with subordinates is through training 
in two distinct moments: in the final phase of officer education (4th year 
of the Military Academy) and in courses after the Military Academy, as for 
example, the Course of Promotion to Captain.

KEYWorDS: Dysfunctional Conflict; Conflict Management Styles; Interpersonal 
Conflict Management; Republican National Guard; Conflict Perspectives.

rESumo

A presente investigação visa identificar formas de potenciar a atual 
preparação dos capitães e oficiais subalternos quanto ao processo de gerir 
os conflitos interpessoais entre os subordinados. A metodologia utilizada 
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baseia-se no método hipotético-dedutivo, e os instrumentos de recolha 
de dados foram o inquérito e a entrevista. A investigação encontra-se 
dividida em duas partes: A Parte I é sobre o Enquadramento teórico, 
onde é analisado o estado da arte sobre a literatura relacionada com o 
conflito e na Parte II apresenta-se o trabalho empírico, onde são expostos 
os métodos e procedimentos utilizados, assim como são analisados e 
discutidos os resultados obtidos e as conclusões. Como principais conclusões 
destacam-se (i) os conflitos disfuncionais que originam consequências 
organizacionais e interpessoais; (ii) a perspetiva das Relações Humanas 
é a mais comum entre os inquiridos e entrevistados; (iii) os estilos 
cooperativos de gestão de conflito (colaboração e compromisso) são os 
mais frequentemente utilizados e (iv) são independentes do posto, género, 
nível etário e habilitações literárias dos oficias subalternos e dos capitães; 
(v) a melhor forma de potenciar a preparação dos oficiais da GNR para 
gerir conflitos interpessoais com subordinados é através da aposta na 
formação em dois momentos distintos: na fase final da formação dos 
oficiais (4º ano da Academia Militar ou no Tirocínio) e em cursos após 
a Academia Militar, como por exemplo, o Curso de Promoção a Capitão.

PALAVrAS-CHAVE: Conflito Disfuncional; Estilos de Gestão de 
Conflito; Gestão de Conflito interpessoal; Guarda Nacional Republicana; 
Perspetivas do Conflito.

1. INTroDuÇÃo

o conflito interpessoal, no seio de qualquer instituição, constitui uma 
evidência tão vincada que seria pouco sensato supor que é desnecessário 
ou que merece a despreocupação dos que lideram. As pessoas entram 
em conflito devido à discordância de ideias, contraste de pontos de vista, 
desejos distintos, interpretações diferentes das ocorrências, opostos, entre 
outros fatores de discórdia social (Cunha & Leitão, 2012).

Thomas (1992a) afirma que os gestores consomem diariamente cerca 
de 20% do seu tempo a gerir conflitos, os quais surgem em inúmeras 
situações, decorrentes do quotidiano das organizações. Quando esses 
conflitos são mal geridos, origina-se um dispêndio enorme de tempo e 
de recursos para a organização, dispêndio esse que podia ser evitado.

Também na GNR é necessária uma gestão dos conflitos interpessoais 
eficiente e eficaz, pois, mais do que as partes envolvidas no conflito, a 
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instituição beneficiaria a múltiplos níveis. Destarte, o estudo que visa 
identificar formas de potenciar a atual preparação dos capitães e oficiais 
subalternos da GNR para gerir conflitos interpessoais e representa um 
claro contributo para a melhoria contínua do desempenho da instituição.

Assim, formulou-se a pergunta de partida da investigação (PPI) 
através da qual se tenta exprimir o mais exatamente possível aquilo que 
se procura saber, elucidar e compreender melhor: De que forma se pode 
potenciar a atual preparação dos capitães e oficiais subalternos da GNR 
para gerir conflitos interpessoais com subordinados?

Por sua vez, como forma de suporte à pergunta de partida e delimitação 
do estudo, surgem as perguntas derivadas (PD) da investigação:

PD1: Qual a importância da Gestão de Conflito para os oficiais da GNR?

PD2: Que tipos de consequências existem para a GNR, derivadas de 
conflitos disfuncionais?

PD3: Qual é a melhor fase da formação dos oficiais da GNR para a 
obtenção de competências em gestão de conflitos?

PD4: Qual é a perspetiva do conflito mais comum entre os capitães e 
oficiais subalternos da GNR?

PD5: Qual é o estilo de gestão de conflito mais utilizado pelos capitães e 
oficiais subalternos da GNR quando gerem conflitos com subordinados?

PD6: os cinco estilos de gestão de conflito dependem dos fatores 
sociodemográficos da amostra?

As PPI e as PD constituem o fio condutor do trabalho. A par com as 
perguntas foram formulados os objetivos de investigação, nomeadamente 
o objetivo geral (oG) e os objetivos específicos (oE). o objetivo geral 
está intimamente relacionado com a pergunta de partida, isto é, com o 
conteúdo intrínseco das ideias estudadas.

Assim sendo, enuncia-se o objetivo geral da presente investigação como 
sendo: Estudar formas de potenciar a atual preparação dos capitães e 
oficiais subalternos da GNR para gerir conflitos interpessoais no local 
de trabalho com os seus subordinados.

Por forma a atingir o objetivo geral, surgem os objetivos específicos, que 
possuem um carácter mais concreto e que permitem aplicar o estudo a 
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situações particulares (Marconi & Lakatos, 2003). Assim, elencam-se os 
objetivos específicos da investigação.

oE1: Identificar a importância da competência Gestão de conflito para 
os oficiais da GNR.
oE2: Identificar os tipos de consequências do conflito disfuncional para 
a GNR.
oE3: Identificar a fase da formação dos oficiais da GNR mais adequada 
à obtenção de competências em gestão de conflito.
oE4: Identificar a visão do conflito mais comum entre os capitães e 
oficiais subalternos da GNR.
oE5: Identificar a frequência de utilização de cada estilo de gestão 
de conflito, por parte dos capitães e oficiais subalternos, no conflito 
interpessoal com subordinados.
oE6: Identificar a relação de dependência entre os cinco estilos de gestão 
de conflito e os fatores sociodemográficos.

o artigo encontra-se dividido em 6 secções. Após a introdução, onde se 
apresentam as perguntas de investigação e os objetivos geral e específicos 
deste estudo, apresenta-se na secção 2 a conceptualização da liderança 
e a gestão do conflito enquanto competências de liderança. Na secção 
3 aborda-se o conceito de conflito, os diferentes níveis, dimensões, 
perspetivas e estilos de gestão associados ao conflito e explanam-se 
resultados de estudos empíricos anteriores. Na secção 4 são expostas a 
metodologia e os procedimentos utilizados durante a recolha e análise 
de dados – inquérito e entrevista - referentes ao trabalho de campo. Na 
secção 5 discutem-se os resultados obtidos. Por último, na secção 6 são 
apresentadas as conclusões, nomeadamente as respostas às perguntas da 
investigação e a confirmação dos objetivos, assim como se comentam as 
reflexões finais desta investigação. 

2. CoNCEPTuALIZAÇÃo DE LIDErANÇA

Liderar é uma ciência e, simultaneamente, uma arte. Um líder, de uma 
forma muito simplista e redutora, é uma pessoa que exerce influência 
sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. Sendo o líder 
uma das partes essenciais da liderança, procurou-se, na presente secção, 
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escrutinar o conceito de liderança à luz de autores de renome e, ainda, 
enquadrar a gestão de conflitos no âmbito das competências imprescindível 
de qualquer líder organizacional.

o papel da liderança é fundamental quando surge a necessidade de 
mobilizar recursos humanos no sentido do sucesso organizacional. Em 
contexto organizacional militar, Rouco (2012) considera que, “a componente 
principal que garante o cumprimento da missão é o fator humano, sendo 
a liderança uma função essencial para estabelecer as relações interpessoais 
entre o comandante e o subordinado e, consequentemente, garantir o 
cumprimento da missão”.

Atentemos às seguintes definições de liderança, a fim de se obter uma 
conspeção ampla e plural sobre o conceito. Segundo Bass (1990), a liderança 
é “a interação entre dois ou mais elementos de um grupo que geralmente 
envolve uma estruturação ou reestruturação da situação e das perceções 
ou expetativas dos membros”.

Na opinião de Chelladurai (1993), todas as definições de liderança incluem 
três aspetos importantes, designadamente ser um processo comportamental, 
ter natureza interpessoal e ainda destinar-se a influenciar e a motivar os 
indivíduos através dos objetivos organizacionais. Por outro lado, Robbins 
(2002) define liderança como “a capacidade de influenciar um grupo em 
direção ao alcance de objetivos”.

Borges (2002) define liderança como o “processo de influenciar, para além 
do que seria possível através do uso exclusivo da autoridade investida, o 
comportamento humano com vista ao cumprimento das finalidades, metas 
e objetivos concebidos e prescritos pelo líder organizacional designado”. 
Já Chiavenato (2009) define liderança como a “influência interpessoal 
exercida numa situação e dirigida por meios do processo da comunicação 
humana para a consecução de um ou mais objetivo”.

A liderança é um conceito complexo e a prova disso são as inúmeras 
definições e teorias de liderança existentes. No entanto, este facto não 
permite afirmar que existe uma definição mais correta que as outras. o 
que permite dizer é que as definições se complementam umas às outras 
e que, nas últimas décadas, as teorias associadas à liderança sofreram 
uma evolução significativa (Bass, 1990, 2015).

A liderança não tem fórmulas ideais, uma vez que cada organização tem 
a sua identidade, história e caraterísticas que implicam a construção de 
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um estilo de liderança adequado às suas necessidades. Importa ressalvar, 
no entanto, que, a liderança não pode nem deve ser confundida com 
comando, direção ou chefia uma vez que a liderança não tem origem 
no poder hierárquico. É errado pensarmos que tal acontece, pois nem 
sempre a pessoa que possui maior cargo hierárquico se constitui como 
a pessoa com mais liderança.

2.1. a gesTão de confliTo enQUanTo coMpeTências de liderança

Para Nanus (1992) e Howard (2001) os líderes organizacionais, incluindo 
os militares, devem ser visionários, agentes de mudança, carismáticos e 
gestores de conflitos, suporte da organização e mentores dos seus seguidores.

De um modo geral, o líder organizacional necessita de:

– Identificar as necessidades da organização à qual pertence.
– Ter uma visão clara do que a organização deve ser no futuro, norteada 

pela missão e sistema de que lhe são inerentes.
– Adotar novos comportamentos, por forma a ser um exemplo durante 

a mudança organizacional.
– Adotar o papel de mentor junto dos membros da sua organização, pois 

“os oficiais tradicionalmente estão distantes dos seus subordinados 
(psicológica e, às vezes, fisicamente), dando ordens baseadas na 
sua autoridade formal, em vez de lhes dar um feedback sobre o seu 
desempenho” (Rouco, 2012).

– Ser capazes de remover barreiras e obstáculos como, por exemplo, 
conflitos disfuncionais, para que todos os membros da organização 
possam ter os melhores desempenhos.

– Encorajar, apoiar e comunicar elevadas expectativas aos seguidores.

Especificamente, no que diz respeito à gestão de conflito, um líder deve:

– Incentivar e facilitar a resolução construtiva do conflito.
– Trazer os conflitos à luz do dia, reconhecer os sentimentos e as opiniões 

de todas as partes e, depois, canalizar a energia para um ideal comum.
– Comportar-se de forma a tomar parte de uma discussão e ter crédito 

para a resolução do conflito.
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Em suma, um bom líder organizacional administra habilmente os conflitos, 
facilita o consenso do grupo, fomenta a boa relação entre as várias partes, 
e explora as diferenças existentes sem alterar a sua posição, mas também 
sem se impor.

Para isso deve agir como um mediador e não como um adversário, 
discordando abertamente e depois convidando a outra parte a discutir 
as diferenças. Só assim é possível encontrar uma solução mutuamente 
satisfatória (Avolio & Gardner, 2005; Bass, 2015). 

o bom líder organizacional é aquele que vê o conflito como uma 
oportunidade, tendo a plena consciência de que a capacidade para 
estabelecer relações interpessoais “é crucial em todos os níveis de 
liderança” (Rouco, 2012).

3. CoNCEPTuALIZAÇÃo DE CoNFLITo

o conflito é um fenómeno inevitável em qualquer ambiente organizacional. 
Ele surge nas relações entre indivíduos de um mesmo grupo, entre grupos, 
entre os diferentes níveis organizacionais e entre organizações (Dimas 
& Lourenço, 2011).

o conflito é uma situação recorrente em todo o reino animal, no entanto, 
“o homem sobressai de entre os animais pela sua capacidade de atenuar, 
embora nem sempre de eliminar essa condição” (Chiavenato, 2009). o 
mesmo autor defende ainda que a sociedade civilizada só é viável graças 
ao elevado grau de congruência de objetivos entre os homens, sendo certo 
que as pessoas nem sempre têm objetivos ou interesses idênticos. São estas 
diferenças de objetivos e interesses pessoais que conduzem ao conflito.

o conflito é, portanto, uma situação inevitável e transversal a todos os 
campos da vida social (Cunha, 2008; Putnam & wilson, 1982; Thomas, 
1992b). Dessa inevitabilidade surge a necessidade de o gerir e, sobretudo, 
de o compreender para potenciar positivamente os seus resultados (Deutsch, 
1990; Dimas & Lourenço, 2011).

Na Ilustração 1 encontram-se explanadas as definições de conflito de 
acordo com os autores estudados, pois “é fundamental que, ao falar-se 
sobre o conceito de conflito, se possua uma abordagem ampla e plural” 
(Cunha & Leitão, 2012).
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Ilustração 1: Definições de Conflito.

Atualmente, nenhuma conceptualização do conflito é considerada dominante. 
No entanto, e não descartando a natureza polissémica do conflito, podemos 
identificar, de um modo global, alguns elementos axiais de um conflito:

– o conflito é uma situação social de confronto na qual os envolvidos apresentam 
estados emocionais (hostilidade e tensão), estados cognitivos (perceção de 
antagonismo) e comportamentos de recusa, inimizade e violência;

– Existe uma perceção de incompatibilidade, parcial ou total, de objetivos, 
desejos, metas ou valores;

– Está presente uma relação de interdependência entre as partes envolvidas, 
uma vez que cada parte é suscetível de interferir ou constranger os 
objetivos da outra (Cunha & Leitão, 2012; Dimas & Lourenço, 2011).

Estas definições de conflito “são unânimes em colocar o individuo social como 
vetor desta temática” (Torres, 2012), o que permite afirmar que o conflito 
é, por conseguinte, uma parte essencial da dialética do desenvolvimento 
pessoal e social. 

DefiniçãoAutor

Deutsch (1980) “Um conflito existe quando se dá qualquer tipo de atividade 
incompatível.”

Pfeffer (1981)
“Conjunto de ações que têm lugar na organização para adquirir, desenvolver 
ou usar recursos e poder, com vista a satisfazer os interesses pessoais, numa 
situação caracterizada pela incerteza ou divergência nas opções.”

Thomas (1992a) “Processo que se inicia quando uma parte perceciona que outra parte 
frustrou, ou está prestes a frustrar, algo importante para si.”

Rahim (2002)

Robbins (2002)

Chiavenato (2009)

Dimas & Lourenço 
(2011)

“Processo interativo manifestado pela incompatibilidade, discordância 
ou dissonância no interior de uma entidade social ou entre várias.”

“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.”

“Conflito significa a existência de ideias, sentimentos, atitudes ou 
interesses antagónicos e colidentes que podem chocar.”

“Divergência de perspetivas, percebida como geradora de tensão por 
pelo menos uma das partes envolvidas numa determinada interação.”.
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3.1. perspeTivas do confliTo

Existem três grandes linhas de investigação no estudo do conflito: a 
perspetiva clássica, a perspetiva das relações humanas e a perspetiva 
interacionista. Essas diferentes perspetivas estão intimamente ligadas com 
o valor que tem sido atribuído ao conflito ao longo dos tempos no seio 
das ciências organizacionais.

Na Ilustração 2 podemos encontrar a evolução no tempo das diferentes 
perspetivas, bem como os principais defensores de cada uma. 

Ilustração 2: Percurso histórico das perspetivas do conflito.

A perspetiva clássica que dominou até 1940, classificava o conflito como 
uma situação disfuncional, atribuindo-lhe um conjunto de consequências 
negativas tais como “deterioração das redes de comunicação (os canais de 
comunicação ou não são usados ou são usados para intimidar); redução da 
qualidade das relações organizacionais; emergência de lutas internas pelo 
poder; diminuição da satisfação no trabalho; decréscimo significativo da 
produtividade” (Dimas & Lourenço, 2011). 

Esta perspetiva baseava-se na presunção de que, somente num contexto 
de cooperação e ausência de divergências, seria possível o alcance dos 
resultados organizacionais pretendidos (Dimas & Lourenço, 2011). Assim 
sendo, durante este período, o termo conflito era utilizado como “sinónimo 
de violência, destruição e irracionalidade” (Robbins, 2002). o objetivo da 
gestão organizacional nesta abordagem consistia na redução da possibilidade 
do confronto entre os atores organizacionais a um mínimo possível. Para 
tal, eram definidos um conjunto de regras e procedimentos inibidores do 
conflito (Rahim, 1985, 2001, 2002). Se estas regras e procedimentos fossem 

1910 - 1940

• PErSPETIVA 
CLÁSSICA

• Fayol, 1916/1949
• Taylor, 1911
• weber, 1929/1947

¨ 1940 - 1970

• PErSPETIVA 
DAS rELAÇÕES
HumANAS

• Mayo, 1945, 1947

¨ 1970 - 2017

• PErSPETIVA 
INTErACIoNISTA

• Robbins, 1996
• De Dreu, 1997
• Putnam, 1997
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adequadamente implementados não existiria espaço para a ocorrência 
desacordos mas, apenas, para comportamentos de cooperação.

A perspetiva das relações Humanas surge nos finais dos anos 40 
atendendo a uma nova forma de pensar o conflito no seio das ciências 
organizacionais. Esta perspetiva, bastante influenciada pelos problemas 
sociais, humanos e políticos decorrentes da racionalidade organizacional 
da civilização industrial, é conhecida por perspetiva das relações humanas.

De acordo com esta abordagem, as organizações são entidades complexas 
onde os interesses individuais e os objetivos organizacionais convivem. 
Esta situação nem sempre é fácil e equilibrada, pelo que os conflitos 
constituem um fenómeno natural e inevitável.

Reconhecendo a natureza inevitável dos conflitos organizacionais, “o 
objetivo dos investigadores da escola das relações humanas consistia 
na procura das condições necessárias à sua eliminação e regulação 
de forma pacífica e consensual, tendo em vista o aumento da eficácia 
organizacional”(Dimas & Lourenço, 2011). os autores defensores desta 
abordagem apontam a cooperação e coesão e a quantidade da comunicação 
como condições essenciais para o desenvolvimento de qualquer organização 
social (Putnam, 1994).

A perspetiva Interacionista deve-se ao facto de a partir de 1970 as 
equipas de trabalho tornaram-se uma das principais unidades de trabalho 
das organizações, aumentando a necessidade de interação, de cooperação 
e de colaboração entre os indivíduos. Estas transformações estruturais, 
aliadas ao aumento da diversidade da força de trabalho, “contribuíram, 
inevitavelmente, para a emergência de mais conflitos nas organizações” 
(Dimas & Lourenço, 2011). Para a perspetiva interacionista, o conflito é tido 
como um fenómeno inevitável e necessário para maximizar os índices de 
produtividade, de criatividade e de inovação de qualquer equipa de trabalho.

Nesta perspetiva, os conflitos são positivos, devendo ser estimulados, uma 
vez que aumentam a eficácia organizacional. Neste sentido, De Dreu & 
wagner (2003) e Putnam (1994) consideram os conflitos como motores 
do desenvolvimento individual e organizacional, uma vez que estimulam 
o debate de ideias, a curiosidade e a procura de soluções criativas para 
os problemas. Robbins (2002) vai mais longe ao defender que o conflito 
é condição imprescindível para a sobrevivência das organizações.
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o conflito como fator determinante de mudança e, na sua ótica, apenas 
as organizações que são capazes de acompanhar a evolução da sociedade 
estão aptar a sobreviver.

Em suma, “a abordagem interacionista demarca-se das perspetivas clássica 
e das relações humanas, pelo reconhecimento da necessidade absoluta do 
conflito e pela inserção do estímulo ao confronto como parte integrante 
da gestão de conflitos” (Dimas & Lourenço, 2011). Importa, no entanto, 
enfatizar que aqui não se consideram todos os conflitos de modo abstrato, 
mas tão-somente o tipo de conflito possível de ser orientado para a 
funcionalidade. São exemplos destes o conflito de tarefa e processo.

3.2. níveis de confliTo e diMensões do confliTo

O conflito intraorganizacional pode ser classificado de acordo com 
os níveis onde o mesmo acontece. o autor identifica quatro níveis: o 
conflito intrapessoal, o conflito interpessoal, o conflito intragrupal e o 
conflito intergrupal.

– O conflito intrapessoal ocorre quando é requerido a um membro de 
uma organização que desempenhe tarefas ou papéis para os quais não 
tem perícia, interesse ou com os quais simplesmente não se identifica;

– O conflito interpessoal diz respeito às disparidades entre dois ou mais 
membros de uma organização, pertencentes a diferentes níveis hierárquicos 
ou ao mesmo;

– O conflito intragrupal refere-se ao conflito entre membros de um grupo 
ou entre dois ou mais subgrupos no seio de um grupo, relativamente a 
objetivos, tarefas e procedimento. Este tipo de conflito pode resultar das 
incompatibilidades ou desacordos entre alguns ou todos os membros de 
um grupo e os seus líderes;

– O conflito intergrupal diz respeito às divergências entre dois ou mais 
grupos no seio de uma organização. Um exemplo deste conflito é o que 
sucede entre o grupo que gere uma atividade e o grupo que executa 
essa mesma atividade.

Independentemente do nível em que o conflito acontece, é comummente 
aceite que possui quer aspetos ou efeitos positivos, quer negativos, 
funcionalidades e disfuncionalidades, uma vez que pode ter diferentes 
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efeitos para os envolvidos. No entanto, o conflito é mais conhecido pelas 
suas consequências negativas e indesejáveis.

A grande maioria dos autores defende que o conflito tem duas dimensões: 
(i) a dimensão da tarefa que gera o conflito substantivo e (ii) a dimensão 
relacional ou socio afetiva, ou dos assuntos emocionais ou interpessoais que 
gera o conflito afetivo.

Estas duas dimensões não são independentes, podendo coexistir simultaneamente 
e influenciar-se mutuamente. Um nível excessivo de conflito de tarefa pode 
originar um conflito afetivo, sobretudo em tarefas rotineiras. Por outro lado, 
qualquer nível de conflito afetivo preexistente produz um conflito de tarefa, 
por comunicação deficiente entre as partes, baixa circulação de mensagens ou 
o próprio evitamento das interações.

A dimensão tarefa engloba situações de tensão vividas no grupo devido à 
presença de diferentes perspetivas relacionadas com o desempenho da tarefa, 
enquanto que a dimensão socio afetiva envolve “situações de tensão interpessoal 
entre os membros do grupo como resultado de diferenças de personalidade, de 
e de atitudes perante a vida”.

Existem ainda autores que, apesar de não constituírem a maioria, identificam 
uma terceira dimensão do conflito, a dimensão processo. Esta dimensão 
engloba situações de discórdia relativamente “à maneira como o trabalho é 
realizado” (Robbins, 2002).

os estudos teóricos sobre o conflito clarificam as formas como o conflito 
de tarefa e o conflito socio afetivo influenciam a eficácia grupal. o 
desempenho, a criatividade, a satisfação e a intenção de permanecer no 
grupo, são os critérios da eficácia grupal que maior atenção têm recebido 
por parte das investigações. 

Tendo como base os modelos teóricos e as investigações empíricas 
desenvolvidas, na Ilustração 3 sintetizam-se as potenciais consequências 
das duas dimensões do conflito tarefa e sócio afetivo atendendo às 
consequências nos subsistemas.
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Ilustração 3: Consequências dos dois tipos de conflito no subsistema tarefa e no subsistema socio afetivo.
Fonte: Dimas & Lourenço (2011).

Na literatura o conflito de tarefa é perspetivado como funcional para o grupo, 
por aumentar os níveis de criatividade e de inovação, melhorar a qualidade 
das decisões e elevar a identificação individual com os resultados do grupo.

Já o conflito socio afetivo é associado a uma redução do desempenho e 
da satisfação grupal, bem como a uma diminuição do desejo dos membros 
continuarem a fazer parte de uma equipa ou grupo de trabalho, sendo, 
por estes motivos, considerado um fenómeno disfuncional (De Dreu & 
weingart, 2003; Dimas, Lourenço, & Miguez, 2007; Jehn, 1995). 

Na relação entre o conflito de tarefa e o conflito socio afetivo é identificada 
a alta probabilidade de o conflito de tarefa evoluir em conflito relacional, 
se o mesmo não for gerido corretamente e se der no âmbito de tarefas 
rotineiras. Para os autores desse estudo o oposto não se verifica com tanta 
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frequência. o conflito relacional não potencia, na grande maioria dos 
casos, o conflito de tarefa, uma vez que as pessoas não estão dispostas 
a trabalhar em conjunto (Pelled, Eisenhardt, & Xin, 1999).

Robbins (2002) e De Dreu (2006) também defendem que a questão da 
funcionalidade e da disfuncionalidade do conflito de tarefa depende do 
nível de frequência e de intensidade com que o fenómeno se apresenta 
nas equipas de trabalho, como é possível observar na Ilustração 4.

Ilustração 4: Níveis de desempenho no conflito.
Fonte: Adaptado de Robbins (2002) e De Dreu (2006).
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são geridos está intimamente relacionada com a influência que os mesmos 
produzem no sistema (Behfar, Friedman, & oh, 2016).

A gestão de conflito não implica necessariamente evitar, reduzir ou eliminar o 
conflito. Implica, sim, criar estratégias capazes de minimizar o lado disfuncional e 
potenciar o lado funcional do conflito, com o objetivo de aumentar a aprendizagem 
e produtividade da organização. Daí que, mais importante que gerir o conflito é 
a sua resolução, contrapondo uma perspetiva “macro” a uma perspetiva “micro”, 
pois do lado macro estão as aprendizagens e a formação para a gestão de conflitos 
no meio organizacional.

Ao longo das últimas décadas surgiram vários modelos sobre a gestão do 
conflito interpessoal. optou-se por estudar e aplicar os modelos bidimensionais 
de Thomas (Thomas, 1992b) e Rahim (2002), muito influenciados por Blake 
& Mouton (1964), uma vez que são dos mais referidos na literatura. os 
dois modelos são caraterizados por duas dimensões profundamente ligadas 
à intenção do indivíduo.
Da interação destas duas dimensões resultam cinco estilos de gestão de 
conflito, como se mostra na Ilustração 5.

Ilustração 5: Estilos de Gestão de Conflito segundo Thomas e Rahim conjugados.
Fonte: Adaptado de Thomas (1992a) e Rahim (2002).
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Uma das dimensões representa a intensidade com que o individuo procura 
satisfazer os seus interesses, dimensão essa designada por “assertividade” 
no modelo de Thomas (1992a) e por “preocupação consigo” no modelo 
de Rahim (2002). A outra dimensão diz respeito ao grau com que, o 
mesmo indivíduo se preocupa ativamente com os interesses do outro. No 
modelo de Thomas (1992a) é designada por “cooperação” e no modelo 
de Rahim (2002) por “preocupação com os outros”. 

A Acomodação (baixa assertividade/preocupação consigo versus alta 
cooperação/preocupação com os outros) é marcada pelo recurso a 
cedências unilaterais. os interesses individuais são negligenciados uma 
vez que, quem adota esta estratégia, sacrifica algo. Por norma, a parte em 
conflito que adota este estilo procura minimizar as diferenças existentes 
e sobrevalorizar os pontos de acordo, visando, desta forma, a satisfação 
dos interesses da outra parte.

O Domínio/Competição (alta assertividade/preocupação consigo versus 
baixa cooperação/preocupação com os outros) traduz-se na adoção clara 
de uma estratégia ganhar-perder. A parte em conflito que utiliza esta 
abordagem considera como prioritários os seus interesses e objetivos em 
detrimento dos interesses da outra parte. Este estilo é caracterizado pela 
procura ativa de argumentos que suportem a posição individual, pela 
manipulação das redes de comunicação e pela tentativa de controlo da 
situação. Perante uma situação de conflito, se ambas as partes envolvidas 
adotam esta estratégia, a rigidez na prossecução dos objetivos torna difícil 
o encontrar de uma solução partilhada (Rahim, 2002; Thomas, 1992b).

O Evitamento (baixa assertividade/preocupação consigo versus baixa 
cooperação/preocupação com os outros) é caraterizado por uma atitude 
de negação ou fuga. Existe uma retirada física ou psicológica da situação 
conflitual pela parte que adota esta estratégia, evitando assim o envolvimento 
com o curso da ação. Esta estratégia constitui, em algumas situações, um 
meio de adiar a gestão do conflito para um momento posterior, enquanto 
que noutras constitui um meio de fuga de uma situação tida como 
ameaçadora (Dimas & Lourenço, 2011; Rahim, 2002; Thomas, 1992b).

O Compromisso (nível médio de assertividade/preocupação consigo versus 
de cooperação/preocupação com os outros) traduz-se na procura de uma 
solução de meio-termo para o conflito. Nesta linha de pensamento, cada 
uma das partes envolvidas no conflito abdica de algo tendo em vista o 
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encontrar de uma solução mutuamente concebível. Esta estratégia permite 
que os protagonistas satisfaçam pelo menos uma parte dos seus interesses, 
constituindo-se desta forma, uma solução moderadamente cooperativa, e 
respeitadora, em certa medida, dos interesses individuais e dos interesses 
da outra parte, o que leva a que alguns autores não a considerem uma 
estratégia independente da colaboração (Dimas & Lourenço, 2011; Rahim, 
2002; Thomas, 1992b).

A Integração/Colaboração (alta assertividade/preocupação consigo versus 
alta cooperação/preocupação com os outros) caracteriza-se pela partilha 
de informação entre as partes envolvidas no conflito, com o objetivo 
de encontrar de uma solução aceitável para todos. Neste processo, os 
indivíduos exploram de uma forma construtiva as diferentes formas 
de pensar um problema e procuram soluções que respeitem os vários 
interesses envolvidos. Por esse mesmo motivo, a adoção desta estratégia 
de gestão de conflito implica abertura, troca ativa de informações, procura 
de alternativas e análise das diferenças existentes. Só respeitando estes 
princípios se consegue encontrar uma resolução partilhada e aceite por 
todos (Dimas & Lourenço, 2011; Rahim, 2002; Thomas, 1992b).

4. mEToDoLoGIA E ProCEDImENToS

As técnicas, procedimentos e meios explanados nas obras de Quivy & 
Campenhoudt (2013) e Sarmento (2013) foram os adotados, para recolher 
e analisar os dados fundamentais à presente investigação. Para a obtenção 
de informação quantitativa e qualitativa, optou-se por utilizar um conjunto 
distinto de instrumentos de investigação como a análise documental, o 
inquérito por questionário e a entrevista.

4.1. do inQUériTo por QUesTionário: aMosTrageM e recolha de dados

O inquérito é um instrumento de pesquisa que permite recolher os dados, os 
quais após a sua introdução numa base de dados e a aplicação adequada de 
métodos de análise, originam informações, que se consubstanciam em resultados. 

As questões do inquérito são todas fechadas e utilizou-se a escala de Likert 
ímpar com 5 níveis, sendo 2 positivos, 2 negativos e 1 neutro. A versão 
preliminar foi validada por um painel constituído por 6 especialistas no 
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domínio técnico e científico, com o intuito de detetar erros ou ambiguidades 
na construção e lógica das questões. No passo seguinte, elaborou-se um 
questionário pré-definitivo e realizou-se o pré-teste junto de um novo 
painel composto por 10 pessoas, que fazem parte da amostra. Todas as 
alterações sugeridas foram introduzidas, atendendo à sua pertinência e 
rigor, tendo-se obtido o inquérito final. 

A dimensão correta da amostra foi calculada a partir do universo. Neste 
sentido, contactou-se a Direção de Recursos Humanos do Comando da 
Administração dos Recursos Internos da GNR, que informou haver, em 
março de 2017, o efetivo total de 451 capitães e oficiais subalternos, 
conforme se regista na Tabela 3.

Na Ilustração 6 encontra-se a estratificação do universo e da amostra. 
No processo de amostragem utilizou-se uma amostragem probabilística 
estratificada e proporcional.

Assim, para a dimensão da amostra considerou-se um nível de confiança (λ) 
de 95,46%, cuja normal estandardizada é de 1,96 e a margem de erro (ε) de 5%. 
Para o universo em questão, a amostra teria de ser constituída por 192 militares. 

Ilustração 6: Estratificação do universo e da amostra.

Arma

Posto

Infantaria Cavalaria AdministraçãoAdministração
Srç.

Pessoal e 
Secretaria

Total Percentagem Necessária obtida

Capitão

Tenente

Alferes

Total

156 50 26 13 245 54,3 133 135

114 30 9 - 153 33,9 52 53

24 25 4 - 53 11,8 7 26

294 105 39 13 451 100 192 214

universo Amostra
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A amostra abrangeu todo o território nacional, como espelha a Ilustração 7.

Ilustração 7:  Distribuição da amostra pelo território nacional.

o inquérito por questionário foi endereçado a 451 capitães e oficiais 
subalternos, registando-se uma taxa de respostas válidas de 47,45% (214 
respostas válidas).

Recolheram-se os dados, entre os dias 15 e 29 de março de 2017. Utilizou-se 
a plataforma SurveyMonkey, versão profissional. Através do e-mail institucional 
enviou-se um convite que continha informação relativa à investigação, o link 
de acesso ao inquérito, e, ainda, instruções de preenchimento. os dados foram 
analisados recorrendo ao software iBM SPSS Statistics 24 e ao Microsoft Office 
Excel, versão 2016. 

4.2 da enTrevisTa: aMosTrageM e recolha de dados

A entrevista permitiu compreender e aprofundar o conhecimento sobre 
factos, informações e situações ligados à gestão de conflito interpessoal entre 
subordinados, sendo os entrevistados peritos ou especialistas na matéria.
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A versão preliminar do guião de entrevista foi validada e testada ao 
nível da coerência por um painel de 6 especialistas no domínio técnico e 
científico da investigação, com o intuito de detetar erros ou ambiguidades 
na construção e lógica das questões, tendo-se aceite e corrigido as 
sugestões dos especialistas. 

Após o pré-teste feito por 2 dos entrevistados, elaborou-se a carta de 
apresentação e o guião definitivo da entrevista, com perguntas do tipo 
semiestruturado. Aos resultados obtidos através das entrevistas aplicou-se 
a técnica de análise qualitativa de conteúdo através do método aberto ou 
exploratório, uma vez que nos textos das entrevistas foram realçadas as 
diferenças e semelhanças de opiniões dos entrevistados, sem a existência 
de “categorias pré-definidas” (Sarmento, 2013).

A recolha de dados obteve-se presencialmente, entre os dias 29 de março de 
2017 e 19 de abril de 2017, na Escola da Guarda (EG), Comando de Doutrina 
e Formação (CDF), Comando de Administração dos Recursos Internos (CARI) 
e Academia Militar (AM).

Antes da realização entrevista, enviou-se uma carta de apresentação e o 
guião da entrevista, com o intuito de enquadrar entrevistado no tema. No 
início da realização da entrevista foi solicitada a autorização para gravar. 
Os dados obtidos pelas entrevistas, após devidamente tratados, foram 
analisados através da análise de conteúdo, segundo o Sarmento (2013).

5. ANÁLISE E DISCuSSÃo DoS rESuLTADoS DoS INQuÉrIToS 
E ENTrEVISTAS

5.1 análise e discUssão dos resUlTados do inQUériTo

Para medir o grau de fiabilidade e consistência interna do inquérito, 
calculou-se o Alpha de Cronbach (α). obteve-se α = 0,812, o que indica 
um grau de fiabilidade muito bom. 

– Caraterização sociodemográfica da amostra:

A amostra foi constituída por 89% de indivíduos do sexo masculino 
e 11% do sexo feminino e abrangeu todos os distritos do território 
nacional. 62% dos inquiridos pertencem ao nível etário entre 25 e 32 
anos, conforme a Ilustração 8 e 9. De realçar que 76% da amostra 
possui mestrado e 24% licenciatura. 
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      Ilustração 8: Posto e género.             Ilustração 9: Nível etário da amostra.

– Formação em Gestão de Conflitos:

A gestão de conflito é uma competência de liderança relevante, uma vez 
que 21% dos respondentes a classificaram como importante e 79% como 
muito importante, não havendo nenhum elemento a pronunciar-se de forma 
neutra ou negativa. Quanto à necessidade de saber gerir corretamente os 
conflitos ao longo da carreira, os resultados apontam como frequente (59%) 
ou habitual (33%). Apenas uma pequena parte da amostra se pronunciou 
de uma forma neutra (8%), como demonstram a Ilustração 10 e 11.

Ilustração 10: Importância da gestão conflito.     Ilustração 11: Periodicidade da gestão de conflitos. 
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– Tipos de perspetivas do conflito:

Da análise dos resultados verifica-se que o conflito é visto na instituição 
segundo a perspetiva das Relações Humanas, com uma média de 4,17 na 
escala de concordância (1 - discordo totalmente a 5 - concordo totalmente), 
conforme se regista na Ilustração 12.

Por outro lado, a perspetiva Clássica é a que menos representa a 
amostra, uma vez que obteve uma média de 2,32.

Ilustração 12: Perfil das perspetivas do conflito.

A perspetiva Clássica obteve a média 2,21 e foi a única onde todos 
os postos, Capitão, Tenente e Alferes, apresentaram médias abaixo da 
média da escala (3). A média mais elevada foi a de Alferes com 2,81, 
de acordo com a Ilustração 13.

Ilustração 13: Perfil da perspetiva clássica.
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Em contraste, a perspetiva das relações Humanas apresentou a média 
mais elevada das 3 perspetivas. Com um valor médio de 4,17 distancia-se 
da perspetiva Clássica por quase dois níveis. O posto de Tenente foi o que 
apresentou a média mais elevada 4,21. Nesta perspetiva, todos os postos 
têm médias superiores à média da escala, conforme mostra a Ilustração 14.

Ilustração 14: Perfil da perspetiva das relações humanas.

Na perspetiva Interacionista cuja média é 3,53 todos os postos apresentaram 
médias superiores à média da escala. O posto tenente apresentou a média 
mais elevada de 3,77 como mostra a Ilustração 15.

Ilustração 15: Perfil da perspetiva interacionista.

– Caracterização dos Estilos de Gestão de Conflitos:

Avaliaram-se os estilos de gestão do conflito, nomeadamente 
colaboração, compromisso, competição, acomodação e evitamento. 
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o estilo colaborativo tem a média máxima 3,98 conforme mostra a Ilustração 16.

Ilustração 16: Perfil dos estilos de gestão de conflito.

O estilo colaborativo e o estilo de compromisso apresentam os valores 
médios acima da média escala de concordância e, também, da média dos 
5 estilos de gestão de conflito.

O Evitamento, com uma média de 2,39 na escala de concordância, é o 
menos utilizado para gerir conflitos interpessoais entre os subordinados. o 
posto Alferes apresentou uma média de 2,49 logo seguida do posto Tenente, 
com 2,42 de média, e por último, o posto Capitão, com uma média de 
2,34 valores. Este último foi o único posto a apresentar um valor abaixo 
da média do estilo (2,39 valores), conforme se ilustra na Ilustração 17.

A Acomodação obteve uma média de 2,75 ocupando o penúltimo lugar 
na frequência de utilização.

Ilustração 17: Perfil do estilo evitamento.
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Na Ilustração 18 pode-se observar o posicionamento entre cada posto 
e a média do estilo acomodação e a média da escala. o posto Alferes 
obteve uma média máxima de 2,92, enquanto que o posto Capitão obteve 
a média mínima 2,71. 

Ilustração 18: Perfil do estilo acomodação.

Na Competição os postos Alferes, com 2,98 e Tenente, com 2,92 
posicionaram-se acima da média do estilo competição (2,87 valores). 
Abaixo da média do estilo encontra-se o posto capitão que obteve 2,82 
de média, como mostra a Ilustração 19.

Ilustração 19: Perfil do estilo competição.

O Compromisso obteve uma média de 3,46. Apenas o posto Alferes 
ultrapassa este valor com 3,65 de média. Já os posto Capitão 2,82 e Tenente 
3,41 encontram-se abaixo da média, como é visível na Ilustração 20.
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          2,92

      2,87

    2,82
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Ilustração 20: Perfil do estilo compromisso.

No que diz respeito ao último estilo, a Colaboração, a média obtida 
foi de 3,98 na escala de concordância. Também aqui o posto Alferes 
se posiciona acima da média, com 4,13. o posto Capitão com 3,97 e o 
posto de Tenente com 3,95 surgem logo após a média do estilo, como é 
possível observar na Ilustração 21.

Ilustração 21: Perfil do estilo colaboração.

– relação de dependência ou independência dos estilos de gestão do 
conflito face às características sociodemográficas dos inquiridos:

o coeficiente de correlação de P earson foi utilizado para medir o grau 
da correlação entre duas variáveis, conforme se regista na Ilustração 22. 
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** A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).

Ilustração 22: Coeficiente de Correlação de Pearson.

Conclui-se que os cinco estilos de gestão de conflito (Compromisso, 
Colaboração, Acomodação Evitamento e Competição) são independentes 
do posto, género, nível etário e habilitações literárias dos inquiridos. 

5.2 ANÁLISE E DISCuSSÃo DoS rESuLTADoS DAS ENTrEVISTAS

A análise qualitativa e quantitativa das entrevistas consistiu na verificação 
da presença ou ausência de determinadas características no conteúdo da 
entrevista. 

A seleção dos entrevistados (E) foi efetuada com base em dois critérios. 
Serem indivíduos ligados à formação dos oficiais da GNR e terem 
experiencia no tema de gestão de conflito. As pessoas entrevistadas estão 
identificadas na Ilustração 23.

Estilos de Gestão 
de Conflitos

Características
Sociodemográficas

Compromisso Colaboração Acomodação Evitamento Competição

Posto

Género

Nível
Etário

Habilitações 
Literárias

Sig. (bilateral)

Cor. Pearson

0,256

-0,078

0,243

-0,080

0,121

-0,106

0,270

-0,076

0,199

-0,088

Cor. Pearson

0,514

0,045**

-0,066

0,047**

-0,097

-0,025

-0,113

0,061

-0,107

-0,084

Sig. (bilateral)

Cor. Pearson

0,366

-0,062

0,338

0,497

0,156

0,721

0,098

0,374

0,120

0,219

Sig. (bilateral)

Cor. Pearson

0,297

0,072

0,243

0,080

0,145

0,100

0,494

0,047**

0,231

0,082

Sig. (bilateral)
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Ilustração 23: Identificação dos entrevistados e descrição dos locais da recolha de dados.

Relativamente à análise de conteúdo, após se efetuar a transcrição e a leitura 
das entrevistas, procedeu-se à análise das entrevistas, utilizando a metodologia 
proposta por Sarmento (2013). Em primeiro lugar identificaram-se os segmentos 
nos conteúdos das questões, constituindo assim as unidades de registo. Estas 
surgem associadas a unidades de contexto, pois sem elas o conteúdo não é 
passível de ser compreendido. De seguida elaborou-se a matriz de análise de 
conteúdo, constituída por categorias, subcategorias, entrevistados, unidades 
de enumeração (UE) e resultados, disponível na Ilustração 24.

Função
Código

Posto
Local

Nome

Tenente-Coronel

Coronel

Major General

-

Coronel

Tenente-Coronel

Identificação dos Entrevistados

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Carvalho

Bento

Pascoal

Santos

Pires

Canas

Diretor de Curso da GNR na Academia Militar

Comandante da Escola da Guarda

Comandante do Comando de Doutrina e Formação

Professora na Escola da Guarda

Comandante Corpo de Alunos AM

Chefe do Centro de Psicologia e Intervenção Social 

AM

EG

CDf

EG

AM

CPIS

resultadoCategorias uE

Importância da 
Gestão de Conflito

Entrevistas

E1

Importante

Subcategorias
E2 E3 E4 E5 E6

P1. A gestão de conflito é uma competência de liderança importante para os capitães e oficiais subalternos 
da GNr? Porquê?

X X X X X X 6 6/6 (100%)

Consequências dos 
conflitos disfuncionais 
para a GNR

Organizacionais

P2. Quais são as principais consequências dos conflitos disfuncionais para a GNR?

X X X X X X 6 6/6 (100%)

Interpessoais X X X X X X 6 6/6 (100%)

fase ideal de 
formação em gestão 
de conflito

Fase final da AM

P3. Qual é a fase de formação ideal para os oficiais da GNR adquirirem competências de gestão e conflito?

X X X X X 5 5/6 (83%)

Após a AM X X X X 4 4/6 (67%)

Visões do Conflito
Relações Humanas

P4. Qual é a visão do conflito mais comum entre os capitães e oficiais subalternos da GNR? 
Indique potencialidades e limites dessa visão.

X X X X 4 4/6 (67%)

Clássica X XX 3 3/6 (50%)
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Ilustração 24: Análise de conteúdo das respostas dos entrevistados.

Seguidamente elaboram-se os principais comentários sobre os resultados da 
análise de conteúdo relativamente às perguntas (P) do guião de entrevista. 

Relativamente à P1. “A gestão de conflito é uma competência de 
liderança importante para os capitães e oficiais subalternos da GNR? 
Porquê?” A totalidade dos entrevistados consideram a gestão de conflito 
como uma competência de liderança bastante importante. De entre os 
motivos apresentados destacamos o mencionado por E4: “Considero que 
é essencial. Em primeiro lugar porque saber gerir conflitos promove uma 
atmosfera de trabalho mais saudável e produtiva. E também porque possuir 
essa competência constitui um fator motivacional e de confiança do líder 
ou na pessoa que ocupa a posição de chefia”. outros entrevistados apontam 
a recorrência e inevitabilidade do conflito como razão da necessidade desta 
competência. Nas palavras de E3, “onde há comunidades, há conflitos”.

No que diz respeito à P2. “Quais são as principais consequências 
dos conflitos disfuncionais para a GNR?” foram apontadas várias 
consequências, tais como, absentismo, falta de motivação, baixa na 
produtividade. No entanto, todas estas consequências são passíveis de ser 

Estratégias de 
Gestão de Conflito Evolução na utilização

P5. As estratégias de gestão de conflito utilizadas pelos capitães e oficiais subalternos da GNR são as mesmas 
ao longo do percurso profissional?

X X X X X X 6 6/6 (100%)

Estratégias de 
Gestão de Conflito

Estratégias cooperativas

P6. Quais são as estratégias de gestão de conflito mais utilizadas pelos capitães e oficiais subalternos da GNR 
com os seus subordinados?

X X X X X 5 5/6 (83%)

Estratégias não cooperativas X X 2 2/6 (33%)

P7. É importante dotar os oficiais da GNR de competências de gestão de Conflito? Porquê?

Preparação para a 
Gestão do Conflito

Melhorar a formação

P9. De que forma poderíamos potenciar a preparação dos capitães e oficiais subalternos para gerir conflitos 
interpessoais?

X X X X 5 5/6 (83%)

Estudos de Caso X XX 4 4/6 (67%)

Preparação para a 
Gestão do Conflito Importante X X X X X X 6 6/6 (100%)

P8. Os oficiais da GNR são bem preparados para gerir conflitos?

Preparação com lacunas X X X X X 5 5/6 (83%)

X

X
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agrupadas em duas categorias distintas. As consequências organizacionais, 
e as consequências interpessoais. Ambas as categorias foram mencionadas 
pela totalidade dos entrevistados, através dos exemplos que davam. 

Um bom exemplo de ambos os tipos de consequências é referido por E1, 
ao afirmar que “uma das principais consequências é o stress gerado nos 
subordinados e no próprio oficial, independentemente do tipo de conflito, 
ao se gerar stress derivado de um problema com um subordinado, com 
a hierarquia ou com pessoas externas à instituição”.

No que concerne à P3. “Qual é a fase de formação ideal para os 
oficiais da GNR adquirirem competências de gestão e conflito?” 83% 
Entrevistados apontam os momentos imediatamente anteriores ao términus 
da formação na AM como ideais para adquirir competências em gestão 
de conflito. o E4, à semelhança dos outros entrevistados, apontam este 
momento como crucial “porque acontece antes de qualquer experiência 
de comando e de gestão grupos.

Quanto à “P4. Qual é a visão do conflito mais comum entre os capitães 
e oficiais subalternos da GNR? Indique potencialidades e limites dessa 
visão.” A perspetiva das Relações Humanas foi a mais identificada, com 
67% dos entrevistados a reconhece-la.

Tendo em consideração a Pergunta 5. “As estratégias de gestão de conflito 
utilizadas pelos capitães e oficiais subalternos da GNR são as mesmas 
ao longo do percurso profissional?” A totalidade dos entrevistados 
refere que as estratégias de gestão de conflito sofrem uma evolução, na 
grande maioria dos casos, para melhor. Na base dessa melhoria está a 
experiência ganha e os exemplos com que os oficiais se cruzam, criando 
uma base empírica de suporte, para resolver futuras situações de conflito 
semelhantes a destrinças vivenciadas no passado. Nas palavras do E3, 
“à medida que se vai adquirindo experiência, há uma aprendizagem.”

Em referência à P6. “Quais são as estratégias de gestão de conflito 
mais utilizadas pelos capitães e oficiais subalternos da GNR com 
os seus subordinados?” 83% Dos entrevistados aponta as estratégias 
cooperativas como as mais frequentemente utilizadas pelos capitães e 
oficiais subalternos. Destes resultados destacamos o E4, por ser o único 
a identificar ambas os tipos de estratégias. No seu entender, numa fase 
inicial há uma maior utilização das estratégias não cooperativas, cedendo 
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esse lugar às estratégias cooperativas à medida que se ganha experiência 
e se vivenciam situações de conflito.

Em referência à P7. “Acha importante dotar os oficiais da GNR 
de competências de gestão de Conflito? Porquê?” A totalidade dos 
entrevistados aponta como importante ou muito importante a aquisição 
das competências de gestão de conflito, por parte dos oficiais da GNR. o 
motivo também é unânime, e E6 refere que “se os oficiais forem dotados 
destas competências podem resolver precocemente estes conflitos e assim 
contribuírem para uma organização mais saudável”, realçando não apenas 
os interesses de ambas as partes, mas também o interesse da organização.

No tocante à P8. “Acha que os oficiais da GNR são bem preparados 
para gerir conflitos?” 83% dos entrevistados consideram a formação atual 
como inadequada e identificaram diversas lacunas e pontos a melhorar. 

Por último, no que se refere à P9. “De que forma poderíamos potenciar 
a preparação dos capitães e oficiais subalternos para gerir conflitos 
interpessoais?” 83% dos entrevistados indicam a melhoria da formação 
existente, como forma de potenciar a preparação dos oficiais da GNR 
para a gestão do conflito. 

6. CoNCLuSÕES E rEComENDAÇÕES

Atendendo a que o Homem é um ser gregário por natureza, vive em 
sociedade e em grupo gerando conflitos, é insofismável que o conflito está 
longe de ser totalmente compreendido e as suas consequências são sempre 
nefastas para as organizações e para os intervenientes, daí que todos os 
contributos são importantes para alargar este campo do conhecimento.

Seguidamente apresenta-se uma visão crítica sobre os aspetos investigados 
e os dados obtidos, articulando-os de forma a responder da melhor maneira 
possível aos objeticos formulados nesta investigação, assim como às 
perguntas derivadas da pergunta de partida e à pergunta de partida da 
investigação, que originaram este estudo. 

O objetivo geral e os objetivos específicos deste artigo consistiram, de uma 
forma global, em estudar formas de potenciar a atual preparação dos capitães 
e oficiais subalternos da GNR para gerir conflitos interpessoais no local 
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de trabalho entre os seus subordinados, tendo-se cumprindo os desideratos 
propostos no inicio da investigação, através não só da revisão da literatura, 
mas também da investigação empírica por entrevista e por inquérito.

Relativamente à PD1: “Qual a importância da Gestão de Conflito 
para os oficiais da GNR?” A Gestão de Conflitos assume elevada 
importância, quer para os capitães e oficiais subalternos inquiridos, quer 
para os entrevistados. Evidencia-se o facto de não ter havido respostas 
neutras ou negativas, por parte dos inquiridos e entrevistados, quando foi 
pedido que classificassem esta competência de liderança quanto ao grau de 
importância. Para além de estes resultados irem ao encontro da literatura, 
onde também aí é classificada como competência indispensável para 
qualquer líder organizacional, são um indicador de que existe consciência 
do papel que, tanto o conflito como os seus gestores desempenham no 
seio de qualquer organização.

No que diz respeito à PD2: “Que tipos de consequências existem para 
a GNR, derivadas de conflitos disfuncionais?” Conseguimos identificar 
dois tipos distintos de consequências. A totalidade dos entrevistados referiu 
existirem consequências ao nível organizacional e ao nível interpessoal 
dos militares que compõem a GNR. o stress elevado e o absentismo são 
duas das consequências organizacionais e interpessoais referidas, indo 
ao encontro de resultados mencionados em estudos anteriores (o’Neill, 
Allen, & Hastings, 2013).

No entanto, e apesar de conseguirmos agrupar todas as consequências 
mencionadas em dois grandes grupos, as mesmas não acontecem isoladamente 
uma da outra, na totalidade dos casos. Apesar de poderem acontecer em 
separado, tanto os entrevistados como estudos anteriores confirmam a 
ocorrência em simultâneo destes dois tipos de consequências.

Quanto à PD3: “Qual é a melhor fase da formação dos oficiais da 
GNR para a obtenção de competências em gestão de conflitos?” No 
que toca à amostra do questionário, 64% dos indivíduos apontaram o 
tirocínio como fase ideal para a aquisição das referidas competências. Já 
os entrevistados, identificam a fase tardia da formação, quando o tirocínio 
está terminado. Com base na interpretação dos resultados, conclui-se 
que a melhor fase para adquirir essas competências é antes dos oficiais 
subalternos entrarem para os quadros permanentes e efetivarem as suas 
funções. Atendendo a que o conflito existe em qualquer organização, 
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quanto melhor forem preparadas as pessoas que ocupam posições de 
liderança, menos consequências disfuncionais existem para a organização 
e para as pessoas.

No que toca à PD4: “Qual é a perspetiva do conflito mais comum 
entre os capitães e oficiais subalternos da GNR?” A perspetiva das 
Relações Humanas é a mais comum entre os oficiais da amostra. Nesta 
abordagem do conflito, as organizações são entidades complexas, onde 
os interesses individuais e os objetivos organizacionais convivem. Esta 
relação nem sempre é fácil e equilibrada, pelo que o surgimento de 
conflitos constitui-se como um fenómeno natural e inevitável para os 
capitães e oficiais subalternos da GNR, indo ao encontro da literatura 
(Dimas & Lourenço, 2011; Robbins, 2002).

Nesta perspetiva o gestor de conflito, para além de reconhecer a natureza 
inevitável dos conflitos organizacionais, procura as condições necessárias 
à sua eliminação e regulação de forma pacífica e consensual, tendo em 
vista o aumento da eficácia organizacional.

Em relação à PD5: “Qual é o estilo de gestão de conflito mais utilizado 
pelos capitães e oficiais subalternos da GNR quando gerem conflitos 
com subordinados?” A Colaboração é o estilo de gestão de conflito 
utilizado com mais frequência pelos capitães e oficiais subalternos da 
GNR, quando gerem conflitos com subordinados, tendo obtido uma a 
média de 3,98 na escala de concordância. Este estilo, juntamente com o 
Compromisso, são os que apresentam melhores resultados, de acordo com 
a literatura. No entanto, é errado pensar que todas as situações deviam 
ser geridas recorrendo ao estilo Colaboração. Cada estilo tem situações 
favoráveis e desfavoráveis à sua utilização.

Em relação à PD6: “Os cinco estilos de gestão de conflito dependem dos 
fatores sociodemográficos da amostra?” Os resultados obtidos através do 
teste de correlação de Pearson permitem constatar que não existe relação de 
dependência entre os cinco estilos de gestão de conflito e o posto, género, 
nível etário e habilitações literárias dos inquiridos. Estes resultados, para 
além de confirmarem a literatura, realçam a importância de perceber as 
situações favoráveis e desfavoráveis à utilização de cada estilo.

Após se ter respondido às perguntas derivadas, segue-se a resposta 
à pergunta de partida: “De que forma se pode potenciar a atual 
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preparação dos capitães e oficiais subalternos da GNR para gerir 
conflitos interpessoais com subordinados?”

o investimento na formação dos oficiais da GNR, para além de pertinente, 
é justificado pelo facto de o conflito ser um fenómeno inevitável em 
qualquer instituição. Também as competências de gestão de conflito são 
reconhecidas como importantes pelos oficiais da GNR. No entanto, ainda 
existe pouco conhecimento acerca das potencialidades de uma boa gestão 
do conflito, das situações favoráveis e desfavoráveis à utilização de cada 
estilo de gestão e dos diferentes tipos e níveis de conflito.

A gestão de conflito é uma competência de liderança importante para os 
oficiais da GNR, pois os resultados dos inquéritos e entrevistas assim 
o revelam. No entanto, ser importante não chega. É necessário associar 
essa importância com a necessidade de melhor conhecer o fenómeno 
da conflitualidade, e saber como lidar com ele, nos grupos formais e 
informais existentes na organização.

Destarte, analisando os dados obtidos através das entrevistas e inquéritos, 
conclui-se que a melhor forma de potenciar a atual preparação dos 
capitães e oficiais subalternos da GNR para gerir conflitos interpessoais 
com subordinados é através da formação. Num primeiro momento 
sugere-se que essa formação aconteça na fase final da AM, seja no 4º 
ano ou Tirocínio, o importante é o contacto acontecer antes dos oficiais 
integrarem o quadro permanente e de serem confrontados com qualquer 
tipo de conflitos entre subordinados.

Considera-se que a formação teórica sobre gestão do conflito serve para 
sensibilizar e criar competências sobre dos diversos tipos de conflitos, 
os distintos níveis a que ele acontece e as diferentes situações. Esta 
formação deve ser bastante rica em exemplos e casos práticos para que 
o conhecimento, mais do que assimilado, seja discutido e praticado. Os 
exemplos devem ser reais, preferencialmente institucionais e variados, para 
que seja possível discutir todas as situações, favoráveis e desfavoráveis, 
associadas à aplicação de cada estilo de gestão do conflito. Posteriormente 
sugere-se que os oficiais atualizem os conhecimentos sobre gestão do 
conflito, noutros momentos de formação, como por exemplo durante o 
Curso de Promoção a Capitão ou durante o Curso de Promoção a oficial 
General, pois os conflitos mudam com o aumento de responsabilidades 
e competências e o conhecimento ligado às ciências sociais raramente 
permanece imutável no tempo.
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Ainda que por norma as mudanças na literatura não sejam radicais, é 
sempre uma mais-valia atualizar o conhecimento sobre um fenómeno 
inevitável como o conflito, pois mais tarde ou mais cedo, a necessidade 
de gerir um conflito surge e qualquer oficial da GNR beneficia de uma 
gestão profícua para ambas as partes e para a instituição.
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