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RESUMO

Esse estudo investiga a negociação coletiva e a noção de competência como ferramentas 
indispensáveis para solução de conflitos. A abordagem da negociação coletiva é um tema 
recente na Administração Pública Federal e é apresentada pela sua inserção no ordenamento 
jurídico, conceituação, funções, princípios e sua prática no âmbito do serviço público. De 
outro lado, temos a noção de competência, suas diferentes conotações ao longo do tempo, e 
entendida como o resultado da mobilização de recursos (conhecimento, habilidades e atitudes) 
na ação, que neste caso, é representada pela atuação em determinada circunstância ou situação 
conflituosa. Assim, esse estudo visa identificar a viabilidade de adoção da noção de 
competência  como  modelo  para   o  desenvolvimento  de  negociação  de  conflitos  no 
Departamento de Tecnologia Química do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da 
Universidade Federal do Maranhão. Para isso, o método utilizado é o estudo de caso mediante 
pesquisa qualitativa, com técnica de coleta a entrevista semi-estruturada, visando investigar o 
conflito desencadeado entre todos os servidores  técnico-administrativos e o Chefe do 
Departamento de Tecnologia Química do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da 
Universidade Federal do Maranhão, setor da Universidade caracterizado por dissensos nas 
relações interpessoais. Participaram da pesquisa oito servidores técnico-administrativos, um 
gestor de unidade acadêmica e um dirigente sindical. A análise interpretativa das falas dos 
entrevistados indica um misto de autoritarismo e inflexibilidade, não credibilidade no 
processo de avaliação de desempenho como ferramenta importante para gestão de pessoas, 
ausência de diálogo e servidores dotados de talentos, habilidades, conhecimentos e atitudes 
para atuar como bons negociadores, itens esses em destaque no resultado do estudo. O estudo 
atendeu aos objetivos propostos, deixando claro que a instituição precisa rever algumas de 
suas estratégias na busca para apaziguar seus conflitos internos.

Palavras-chave: Conflito. Negociação coletiva. Competências.
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1 INTRODUÇÃO

É sabido que a sociedade moderna, ao longo dos anos, experimenta constantes 

mudanças de natureza econômica, financeira, política, social e cultural, o que, sem dúvida, 

promove desigualdades entre seus membros, que, por sua vez, vêem seus direitos restringidos, 

o que acaba gerando conflitos de interesses de toda ordem.

No Estado Democrático de Direito, os atores sociais são partícipes diretos na definição 

e controle das políticas públicas; contudo, não se pode esquecer que, nas relações sociais, por 

mais organizada que seja a sociedade, os conflitos de interesses carecem de soluções práticas 

e céleres, capazes de restabelecer a ordem e a harmonia.

Assim, assume caráter de relevância estudar os conflitos, compreendê-los, buscar suas 

causas e, então, adotar medidas que representem não apenas paliativos para eventuais crises,

mas, sobretudo, que sirvam como soluções duradouras.

O termo conflito, além do significado vernacular, como desavença, discórdia, recebe, 

na contribuição de autores renomados, as explicações como abaixo segue:

Ferreira (2008) mostra o verbete, atribuindo-lhe estas conotações: “Conflito. s.m. [Do 

lat. Conflictus] 1. Luta, combate. 2. Guerra (1). 3. Enfrentamento (2). 4. Oposição entre duas 

ou mais partes. 5. Desavença entre pessoas, grupos. 6. Divergência, discordância de idéias, de 

opiniões.”

Sob o ângulo doutrinário se entende por conflito:

Para Oliveira (1999) “[...] divergências geradas a partir de diferenças entre partes 

[...]”. Por seu turno, Martins (2009) diz que “[...] tem significado de combater, lutar, 

designando posições antagônicas.” “Conflito conduz à idéia de confronto entre as partes com 

interesses antagônicos”, assim enuncia Belfort (2005).

A busca do consenso nas situações de embate, contudo, esbarra, com freqüência, na 

dificuldade de lidar com a diferença, fato que torna imperativa a adoção de técnicas negociais 

que imprimam rapidez e efetividade de resultados, onde figurem atores capazes de desobstruir 

os canais de comunicação, facilitando  o  entendimento, que igual e harmonicamente 

satisfaçam os interesses.

Conduzindo-se a matéria – solução de conflitos – para o âmbito das relações laborais, 

a Negociação Coletiva se afigura como meio eficaz para harmonizar os dissensos; contudo, é 

instrumento ainda pouco difundido, em especial na Administração Pública Federal, sendo, a
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partir de 2003, apresentado nos fóruns e conferências de recursos humanos como mecanismo 

de democratização das relações de trabalho.

Em que pese argumentações jurídicas contrárias à institucionalização da Negociação 

Coletiva nas relações trabalhistas de natureza pública, há de se levar em consideração que 

esse novo paradigma vem sendo defendido pelo Governo Federal, envolvendo ações de 

valorização do servidor, dentre as quais destacam-se: participação na definição das políticas e 

nos processos decisórios relativos à vida funcional; reforço à transparência e à moral 

administrativa, contribuindo para a construção de mecanismo de controle social do Estado.

Tal mecanismo de composição de conflitos, por exemplo, já vem sendo utilizado com 

resultados satisfatórios nos movimentos reivindicatórios da Federação dos Sindicatos dos 

Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA), desde 2001. Aduz-se, portanto, 

que a dinâmica social está a impor a inserção de tal prática no ordenamento jurídico pátrio. 

(DEMARI, 2007).

A aproximação entre o Estado e os cidadãos deve ser o foco essencial da Negociação 

Coletiva entre servidores e a Administração Pública; portanto, nessa concepção deve-se 

primar por resultados qualitativos na prestação de serviços públicos, inserindo-se, nesse 

contexto, a necessidade de capacitação e qualificação dos servidores, tanto no que respeita ao 

aprimoramento das atribuições inerentes ao cargo, quanto no que tange à preparação de 

mediadores que possam interferir nas situações de conflitos gerados por insatisfação no 

trabalho e/ou intransigência nas relações interpessoais tão comuns nas instituições públicas.

As mudanças  mencionadas  no  parágrafo  inicial  conduzem  inevitavelmente  a 

mudanças nas organizações e, por conseqüência, conforme afirma Grando (2009), necessário 

se faz o aperfeiçoamento e inserção de novas práticas de gestão. A autora acrescenta, ainda, 

que a gestão por competência se apresenta como um meio de aproximar os objetivos 

individuais e organizacionais, apresentando um conjunto de alternativas alinhadas ao cenário 

moderno e competitivo das organizações atuais.

A ampliação do diálogo com os atores internos e externos acerca das políticas de 

recursos humanos, com vistas à execução das ações públicas, ao cumprimento das metas de 

governo e ao funcionamento da máquina pública, é um dos desafios da atual Administração 

Pública Federal, na busca efetiva de consolidar o modelo de Estado Democrático, social e de 

direto trazido pela Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, a Negociação Coletiva e a Gestão por Competência se afiguram como 

ferramentas de grande relevância na composição de conflitos que corriqueiramente surgem no 

ambiente laboral, com reflexo no interesse difuso da sociedade.
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Segundo Grando (2009), a negociação coletiva surge como meio de solução de 

conflitos e a gestão por competência como modelo de gestão flexível e eficiente.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Identificar a viabilidade de adoção da noção de competência como modelo para o 

desenvolvimento de negociação de conflitos no Departamento de Tecnologia Química do 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a)  Identificar   fatores  desencadeadores   de  conflitos   nas   relações   interpessoais, 

servidores x chefia, no Departamento de Tecnologia Química;

b) Identificar quais os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para mediar 

os conflitos encontrados no âmbito do departamento de Tecnologia Química;

c) Apontar instrumentos que possam promover o desenvolvimento de competências 

para a negociação de conflitos nos servidores lotados no Departamento de Tecnologia 

Química.

Este trabalho está organizado em capítulos que abordarão desde noções gerais sobre 

Negociação Coletiva e Competências, concluindo com a análise do estudo realizado no 

Departamento de Tecnologia Química do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFMA.

O primeiro capítulo trata dos objetivos a alcançar com o caso estudado. No capítulo 

seguinte será feita uma abordagem geral acerca da negociação coletiva e da noção de 

competência. O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos para realização do 

estudo de caso: o método escolhido e a respectiva justificativa, os instrumentos para pesquisa 

e coleta de dados, os pesquisados, a análise dos dados e os resultados.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Preliminarmente cabe observar, em apertada síntese, que os conflitos são inerentes aos 

seres humanos, posto que convivem em sociedade e, em coexistindo com conflitos de toda 

ordem, cabe-lhes a busca de meios capazes de solucioná-los de forma célere, harmônica e 

satisfatória. A negociação coletiva se afigura como um dos meios para composição de 

controvérsias.

A Constituição Federal de 1988 ressalta, em seu Preâmbulo, o interesse na solução pacífica 

dos conflitos sociais, quando assim dita:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
Justiça como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 
República Federativa do Brasil. (grifo nosso).

Desse dispositivo constitucional resta demonstrado cabível, na busca da justiça e da 

paz social, a utilização de meios alternativos para solução pacífica de controvérsias. A 

negociação coletiva é um meio que se coaduna com o espírito da nossa Constituição, razão 

pela qual deverá ser incentivada.

No ordenamento jurídico pátrio, a negociação é obrigatória, enquanto a convenção e o 

acordo coletivo são facultativos, levando em consideração o que expressamente dita o artigo

114, §2º, da Carta Magna:

recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado 
às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, 
podendo a Justiça do  Trabalho decidir o conflito, respeitadas as  disposições 
mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as
convencionadas anteriormente.

Complementando o dispositivo constitucional acima transcrito, a Declaração da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho e seu segmento, aprovada durante a 86ª Conferência Internacional do Trabalho 

realizada em Genebra, na Suíça, em 18 de junho de 1998, inclui a negociação coletiva no rol 

dos direitos humanos fundamentais, ao lado da liberdade sindical, da abolição de todas as
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formas de trabalho forçado ou obrigatório, inclusive do trabalho infantil, e da eliminação da 

discriminação em matéria de emprego e ocupação.

A negociação coletiva emerge, nesse contexto, reafirmando as diretrizes 

constitucionais do Estado Democrático que privilegiam a solução pacífica das controvérsias, 

cujo foco é o acordo satisfatório, segundo um sistema integrativo das necessidades de todos 

os participantes.

Por sua vez, a Convenção 154 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), assim 

enuncia:

[...] a expressão negociação coletiva compreende todas as negociações que tenham 
lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de empregadores ou uma 
organização ou várias organizações de empregadores, e, de outra parte, uma ou 
várias organizações de trabalhadores, com o fim de:

(a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou

(b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; ou

(c) disciplinar as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou 
várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só 
vez. (MARTINS, 2009).

Consoante Nascimento (2003) “[...] a negociação coletiva é expressão do princípio da 

autonomia coletiva dos particulares e da liberdade sindical. Uma das principais funções do 

sindicato é, exatamente, a negociação coletiva.”

Vale ressaltar, por oportuno, que a organização sindical recebeu destaque na 

Constituição Federal de 1988, matéria disciplinada nos artigos 8º a 11, desvinculando-a do 

Estado, constituindo-se, assim, a autonomia coletiva privada e a liberdade sindical.

Para convalidar essa assertiva, deve-se registrar que direito à sindicalização em nosso 

país é indiscutível  e encontra-se insculpido na  Constituição Federal,  especificamente no 

caput do artigo 8º, in verbis: “É livre a associação profissional ou sindical.”

Negociação coletiva, segundo Martins (2009) “é uma forma de ajuste de interesses 

entre as partes, que acertam os diferentes entendimentos existentes, visando encontrar uma 

solução capaz de compor suas posições.”

O mesmo doutrinador aduz que a negociação coletiva se reveste de várias funções e 

assim destaca:

I - jurídicas: (a) normativa, criando normas aplicáveis à relações individuais de 
trabalho, até mesmo para pior, como nas crises econômicas. São estabelecidas regras 
diversas das previstas na lei.. Atua a negociação coletiva no espaço em branco 
deixado pela lei; (b) obrigacional, determinando obrigações e direitos para as partes
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[...]; (c) compositiva, como forma de superação dos conflitos entre as partes, em 
virtude de interesses antagônicos delas, visando ao equilíbrio e à paz social entre o 
capital e o trabalho, mediante instrumento negociado;

II - políticas, de incentivar o diálogo, devendo as partes resolver suas divergências 
entre si;

III - econômicas, de distribuição de riquezas [...];

IV - ordenadora, quando ocorrem crises, ou de recomposição de salários;

V - social, ao garantir aos trabalhadores participação nas decisões empresariais
(MARTINS, 2009).

Já Stoll (2007), seguindo a mesma linha do doutrinador acima citado, no pertinente às 

funções da negociação coletiva do trabalho, assevera que as funções precípuas desse 

instrumento são as jurídicas (normativa, obrigacional e compositiva) e as não jurídicas, 

acrescentando, nesse rol, a função participativa e a função pedagógica, assim descrevendo:

Função participativa: A negociação coletiva, sem dúvida nenhuma, propicia a 
participação dos trabalhadores e dos empregadores no processo que lhe é próprio, 
visando a solução mais viável para as partes estipulantes.

Função pedagógica: O fato da negociação coletiva se repetir periodicamente 
possibilita aos estipulantes o aprendizado com a experiência, aperfeiçoando as 
técnicas de abordagem e de discussão, mormente  quando há a participação de 
especialistas, como advogados e mediadores.

Segundo a mesma estudiosa, convenção coletiva, acordo coletivo e contrato coletivo 

de trabalho, este último, uma inovação defendida por alguns doutrinadores, são espécies de 

instrumentos originados da negociação coletiva, nos moldes vigentes no nosso país.

Contudo, não se pode olvidar, o princípio da autonomia da vontade coletiva é 

pressuposto essencial para análise da negociação coletiva, tanto na esfera privada, quanto na 

pública. (DAMARI, 2007).

O princípio da autonomia fundamenta a negociação e todos os mecanismos a ela 

conectados: a organização dos indivíduos, que se expressa na liberdade sindical, na livre 

constituição e atuação dos sindicatos, e também no direito de greve (CARRASCO, 1997 apud 

DAMARI, 2007).

Stoll (2007) esclarece que “o poder de se auto-regular e de negociar, culminando nos 

contratos particulares ou coletivos, surge com a autonomia conferida pelo Estado aos atores 

sociais, aí se encontrando os entes coletivos.”
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Referida autora acrescenta, ainda, que a autonomia da vontade representa o poder que 

os homens individualmente considerados e os organismos sociais têm de agir ou omitir-se, 

nos limites da lei, ressaltando que aquilo que convencionam, em busca de um bem jurídico, se 

constitui em norma própria, em negócio jurídico a ser cumprido e respeitado.

Para Sussekind  (2005) “a autonomia privada coletiva está  associada à autonomia 

sindical, indispensável para o processo de negociação.”

Ademais, há de se revelar que a negociação coletiva deve estar pautada em outros 

princípios, quais sejam: da compulsoriedade negocial ou da inescusabilidade; da boa-fé; do 

acesso à informação; da razoabilidade; da paz social; da igualdade; do contraditório. 

(STOLL, 2007).

Para melhor compreensão, pautada no estudo de Stoll (2007), importante apresentar 

breves esclarecimentos acerca de tais princípios. Senão, vejamos:

 Princípio da inescusabilidade ou compulsoriedade negocial –  esse princípio 

consiste num direito constitucional que visa mediar a paz e a harmonia social através da 

composição consensual entre as partes litigantes, razão pela qual a negociação não pode ser 

repelida, rechaçada de plano, deve sempre ser tentada.

 Princípio da boa-fé – este princípio está inserto entre os princípios gerais de 

Direito, sendo inerente aos atos jurídicos em geral e presumida a sua existência. Deve estar 

presente em todas as fases da negociação.

 Princípio de acesso à informação – para que haja legítima negociação coletiva as 

partes deverão ter livre acesso às informações, pois estas fazem parte do processo de 

entendimento.

 Princípio  da  razoabilidade –  também  denominado  princípio  da racionalidade, 

uma vez que orienta às partes litigante o agir conforme a razão e com moderação.

 O princípio da paz social – pelo fato de gerar equilíbrio e harmonia entre as partes 

em dissenso, a negociação coletiva figura como verdadeiro instrumento de pacificação social.
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 Princípio da igualdade – a igualdade se constitui fundamento da negociação 

coletiva, deve haver garantia das mesmas condições às partes no embate.

 Princípio do contraditório – o confronto de interesses, idéias e posições é inerente 

ao processo de negociação coletiva.

No âmbito do serviço público, embora assegurado o direito à livre associação e à 

greve, a Constituição Federal manteve-se omissa em relação à utilização do instituto da 

negociação coletiva pelos servidores públicos; contudo, tal fato não implica exclusão do 

reconhecimento desse direito, posto que inexiste vedação expressa.

Para suprir essa lacuna foi ratificada recentemente em nosso país, mediante Decreto 

Legislativo 206, de 7 de abril de 2010, publicado no DOU de 8 de abril de 2010, a Convenção 

OIT 151 que normatiza as relações de trabalho na administração pública, em especial, no que 

diz respeito ao direito de organização. Essa norma prevê garantias às organizações de 

trabalhadores do setor público, bem como estabelece  parâmetros para a fixação e a 

negociação das condições de trabalho, para a solução de conflitos e para o exercício dos 

direitos civis e políticos.

Referido dispositivo legal assim dispõe em seu artigo 2º:

Art. 2º No caso brasileiro:
I - a expressão "pessoas empregadas pelas autoridades públicas", constante do item 1 
do artigo 1 da Convenção nº 151, de 1978, abrange tanto os empregados públicos, 
ingressos na Administração Pública, mediante concurso público, regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, quanto os servidores públicos, no plano federal, regidos pela Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os servidores públicos, nos âmbitos estadual 
e municipal, regidos pela legislação específica de cada um desses entes federativos;

II - consideram-se organizações de trabalhadores abrangidas pela Convenção apenas 
as organizações constituídas nos termos do art. 8º da Constituição Federal.

Segundo Ferreira (2010), o tripé liberdade sindical, negociação coletiva e direito de 

greve dos servidores públicos representam instrumentos estratégicos que vêem sanear a 

omissão histórica e conferir à administração pública o caminho para a construção de um país 

mais eficiente, transparente e inexoravelmente mais democrático.

Importante ressaltar, com base nos estudos realizados através do material didático 

disponibilizado aos alunos do Curso de Especialização em Negociação Coletiva, que, mesmo 

antes da ratificação da  referida convenção, a prática da negociação coletiva, como 

instrumento sistemático para resolução de  conflitos e democratização das relações de 

trabalho, já vinha sendo utilizada no âmbito do serviço público, quando, no final da década de
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80, foi formulada e implantada a primeira experiência sistematizada e acordada de um 

Sistema de Negociação Coletiva, tendo como principais protagonistas trabalhadores do 

Instituto de Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais de São Paulo (IAMSPE) e 

entidades representativas.

Cita-se, ainda, dentre as práticas de Negociação Coletiva, no âmbito do serviço 

público,  anteriores à ratificação da Convenção OIT 151, sistemas que tiveram papel 

fundamental rumo à  regulamentação da negociação coletiva no serviço público com 

repercussões jurídicas, práticas e políticas, quais sejam:

 a Mesa Nacional de Negociação Permanente da Administração Pública Federal -

MNNP, instalada para possibilitar a construção coletiva do Sistema Nacional de Negociação 

Permanente – SINNP, a ser introduzido por meio de legislação específica;

 o Sistema Nacional de Negociação Permanente do SUS - SINNP- SUS, que está 

sendo instalado por via da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS - MNNP-SUS, 

no âmbito do Conselho Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde;

 o Sistema Permanente de Negociações Coletivas de Recife;

 o Sistema de Negociação Permanente da Prefeitura de São Paulo - SINP/SP1 –

organizado com base na Constituição Federal, na Lei Municipal nº. 13.303, de janeiro de

2002, em um convênio que institui e estrutura o sistema, e em um regimento interno que 

especifica os procedimentos, criando para esta experiência um marco legal municipal 

posteriormente pactuado via convênio de natureza especial entre as partes.

Registre-se, também, que nos exercícios 2007, 2008 e 2009, um número significativo 

de termos de acordo foi firmado em razão de negociação entre Governo Federal e entidades 

representativas de classe dos mais diversos órgãos da Administração Pública Federal, dentre 

esses acordos, a título ilustrativo,  vez que o estudo de caso  a ser apresentado adiante ocorreu 

no âmbito de uma Instituição Federa de Ensino, três foram celebrados para atender 

reivindicações de servidores vinculados às IFES, abordando assuntos relativos à contrapartida 

de contribuição auxílio de saúde suplementar, reestruturação de tabelas salariais, instituição 

de nova carreira para os professores de 1º e 2º graus e reestruturação de tabelas salariais da 

carreira do magistério superior.
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Importante frisar, em conformidade com os autores estudados, que a negociação 

coletiva de trabalho no  setor público não se restringe somente à discussão salarial, mas 

também é utilizada nas questões que envolvem as condições dos trabalhadores, a atuação das 

pessoas políticas na prestação dos serviços, o desempenho das funções e a qualidade da 

prestação dos serviços, vez que são matérias  quem envolvem o interesse geral dos 

destinatários destes serviços, o que vem a ser de interesse social, respeitando-se o princípio da 

indisponibilidade do interesse público.

3.2 NOÇÃO DE COMPETÊNCIA

Ao longo do tempo, o termo competência recebeu as mais variadas conotações. 

Inicialmente, foi tida como faculdade atribuída a alguém ou a uma instituição para apreciar e 

julgar determinadas questões, linguagem essencialmente jurídica; posteriormente, 

reconhecimento social acerca da capacidade de alguém pronunciar-se a respeito de certos 

assuntos; e, ainda, utilizada para qualificar a capacidade de um indivíduo realizar um trabalho. 

Contudo, no início do século passado, o termo foi incorporado à linguagem das organizações.

Estudiosos como Rabaglio (2001) e Zarifian (2001) assim definem competência,

respectivamente:

um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos que 
permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer 
situação.

A competência é o tomar iniciativa e o assumir responsabilidade do indivíduo diante 
de situações profissionais com as quais se depara.

Conduzindo o termo para o meio organizacional, depara-se com a gestão por 

competência, que, segundo Rabaglio (2001), representa a forma mais eficaz para fazer gestão

de pessoas.

Corroborando a idéia acima, há de se ressaltar que a gestão por competência tornou-se 

uma alternativa aos modelos gerenciais tradicionais e vem permitir o alinhamento dos 

objetivos individuais com os organizacionais, isto é, a empresa deve ser vista como um 

sistema multidimensional. (CARBONE, et al, 2009).

Outros doutrinadores assim definem competência:

Competência  é saber agir responsável  e reconhecido, que implica mobilizar, 
integrar,  transferir  conhecimentos,  recursos,  habilidades,  que  agregam  valor
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econômico à organização e valor social ao indivíduo . (FLEURY  & FLEURY,
2001).

A competência é o saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica 
saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, 
num contexto profissional determinado. (BOTERF, 1994).

... não é apenas conhecimento e habilidades para a realização do trabalho (saber 
fazer), mas também atitudes, valores e características pessoais vinculados ao bom 
desempenho no trabalho (querer fazer). (SANTOS, 2001 apud SOUZA, et al, 2008).

Segundo Antonello e Godoy (2009) a noção de competência como resultado da 

mobilização de recursos (conhecimento habilidades e atitudes) para atuar em determinada 

circunstância ou situação, é a abordagem mais compatível com o atual contexto econômico-

social para atingir um desempenho esperado. Referida autora acrescenta que “trata-se da 

capacidade do indivíduo pensar e agir dentro de um  ambiente particular, supondo a 

capacidade de aprender (formal e informalmente) e de se adaptar a diferentes situações, a 

partir da interação com outras pessoas em diferentes contextos, onde ele é responsável pela 

construção e consolidação de suas competências (autodesenvolvimento), tendo em vista o 

aperfeiçoamento de sua capacitação, podendo, dessa forma, adicionar valor às atividades da 

organização, a si próprio (auto-realização) (sic) e à sociedade.”

Ruas (2000b apud MEDEIROS, 2007), por sua vez, assevera que: “Para que haja 

competência é necessário colocar em ação um repertório de recursos...”, e acrescenta: “a 

competência não se localiza no âmbito dos recursos, mas na mobilização destes recursos e, 

portanto, não pode ser separada das suas condições de aplicação”.

O mesmo autor classifica os recursos de competência: Conhecimento (saber) –

conhecimento do ambiente, conhecimentos teóricos, conceituais e operacionais; Habilidades 

(saber-fazer) – experiência profissional associada; e Atributos (saber ser/agir) – atributos 

profissionais e pessoais.

A Classificação Brasileira de Obrigações – CBO (BRASIL, 2002) estabelece como 

competências pessoais o seguinte conjunto de atributos, indispensáveis a todo e qualquer 

profissional, requisitos esses que favorecerão o desempenho eficaz e de qualidade, e o 

negociador, obrigatoriamente, deve ser detentor de tais competências:

1. Manter-se atualizado

2. Liderar equipes

3. Trabalhar em equipe e em rede

4. Demonstrar capacidade de análise e síntese
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5. Demonstrar conhecimento de outros idiomas

6. Demonstrar capacidade de comunicação

7. Demonstrar capacidade de negociação

8. Agir com ética

9. Demonstrar senso de organização

10. Demonstrar capacidade empreendedora

11. Demonstrar raciocínio lógico

12. Demonstrar capacidade de concentração

13. Demonstrar pró-atividade

14. Demonstrar criatividade

Retomando o tema central do estudo, vê-se que o negociador é elemento indispensável 

e que precisa ser adequado e efetivamente preparado para atuar nas mesas de negociação, 

mecanismo ainda em fase experimental na Administração Pública. Para tanto, entende-se que 

a Noção de Competência poderá ser  uma ferramenta importante na formação desses 

profissionais. De que forma, entretanto, pode-se lançar mão desse instrumento para o fim que 

se pretende e como se asseverar que é uma ferramenta eficaz, vez que é algo ainda recente no 

âmbito das organizações públicas?

Capacitar negociadores representa, então, a nosso ver, ação imprescindível, e a noção 

de competência poderá ser uma aliada como instrumento eficaz, vez que a utilização desse 

novo modelo de gestão permite identificar, em determinado sujeito, talentos, atitudes, 

habilidades e conhecimentos, itens que, moldados adequadamente, mediante capacitação 

específica, os capacita para assumir riscos e responsabilidades alinhados com a missão da 

organização, os quais repercutem efetivamente no cumprimento da missão e na obtenção de 

resultados satisfatórios.

O desafio que se apresenta é identificar servidores, nas instituições públicas, com 

perfil para atuar como negociadores, de modo a prepará-los adequadamente; e para tal, a 

gestão por competências será ferramenta indiscutivelmente necessária, por agregar técnicas e 

mecanismos amplos no desenvolvimento da gestão de pessoas, permitindo a realização de 

mapeamento das competências individuais e dos talentos muitas das vezes sub-utilizados nas 

organizações.

No processo  de  (re)democratização  das  relações  de  trabalho,  um elemento 

imprescindível se traduz no desenvolvimento de habilidades necessárias para melhor 

compreender e enfrentar os diversos desafios da negociação de conflitos.
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Sabe-se que a democratização das relações de trabalho figura como eixo norteador da 

política de gestão de pessoas, adotada pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, onde os servidores sejam partícipes diretos e ativos das 

ações, destacando-se da agenda, dentre outras, as seguintes estratégias:

 instituir serviços públicos profissionalizados, responsáveis, eficientes, eficazes e 

democráticos;

 assegurar que o Governo Federal conte com força de trabalho qualificada e flexível, 

inclusive para lidar com novas tecnologias;

 favorecer o desenvolvimento de um ambiente de inovação e criatividade na

Administração Pública Federal;

 consolidar o uso de indicadores objetivos de desempenho de servidores, equipes e 

órgãos ou entidades da Administração direta, indireta e fundacional;

 proporcionar o envolvimento dos servidores com os serviços públicos, com o 

comprometimento  com  resultados  e o  constante aprimoramento  dos  serviços  prestados à 

sociedade brasileira;

 contribuir para a execução das políticas com eficiência e eficácia.

Nessa concepção, a gestão por competências representa a nova prática de gestão 

imprimida pelo Governo Federal, visando à obtenção de resultados qualitativos na prestação 

de serviços públicos, fato que exige plena consonância entre os sujeitos das relações laborais, 

permitindo que todas as engrenagens que compõem o aparelho estatal funcionem de modo 

eficaz. Porém, não se pode esquecer que comumente, em qualquer instituição, há resistência 

diante de mudanças, quer sejam de ordem estrutural ou de ordem comportamental, resultando, 

indiscutivelmente, no surgimento de conflitos de interesses individuais e/ou  coletivos, 

peculiar ao convívio em sociedade, interferindo, inclusive, nas relações interpessoais.

Assim, surge a necessidade de utilização de meios alternativos para solução pacífica 

de tais conflitos, sem que necessariamente figure em um dos pólos a entidade representativa 

da classe trabalhadora, mas sim negociadores intra-institucionais, devidamente capacitados e 

qualificados para mediar situações de dissenso, com maior celeridade, utilizando-se, para 

tanto, da noção de competências requeridas para o desempenho dessa atribuição e das funções 

não jurídicas também caracterizadoras da negociação, quais sejam: função participativa e 

função pedagógica, anteriormente citadas.
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Daí dizer-se que um programa de formação/preparação de negociadores públicos 

representa iniciativa louvável  da Administração Federal,  especialmente no  concernente à 

gestão de pessoas, o que contribuirá inevitavelmente para o estreitamento das relações nos 

ambientes de trabalho, consolidando-se a paz e a harmonia indispensáveis para a melhoria do 

desempenho funcional e, conseqüentemente, na prestação de serviços com a qualidade 

exigida.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1 MÉTODO ESCOLHIDO E JUSTIFICATIVA

O presente trabalho tem por proposta identificar os reais motivos para prevalência do 

conflito entre servidores técnico-administrativos e a chefia do Departamento de Tecnologia 

Química do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, da Universidade Federal do Maranhão, no 

segundo semestre do exercício 2009, utilizando-se uma abordagem qualitativa vez que há 

perspectiva de aproveitamento dos resultados obtidos para atacar outras situações conflituosas que 

venham a se instalar nos ambientes laborais da instituição foco deste estudo.

A abordagem qualitativa na pesquisa, segundo Godoy (1995), pode ser conduzida através 

de três possibilidades, quais sejam: pesquisa documental,  etnografia e estudo de caso. Em 

apertada síntese, apresenta-se a concepção da autora acerca de tais possibilidades:

  Pesquisa documental – representa uma forma que pode se revestir de um caráter 

inovador, trazendo contribuições importantes ao estudo de alguns temas, vez que documentos são 

considerados importantes fontes de dados para outros tipos de estudos qualitativos, razão pela 

qual merece atenção especial.

  Etnografia – abrange a descrição dos eventos que ocorrem na vida de um grupo (com 

especial atenção para as estruturas sociais e o comportamento dos indivíduos enquanto membros 

do grupo) e a interpretação do significado desses eventos para a cultura do grupo.

  Estudo de caso – caracteriza-se como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade 

que se analisa profundamente e que visa ao exame minucioso de um ambiente, de um simples 

sujeito ou de uma situação particular.

Consoante a mesma autora, analisar de maneira intensiva determinada unidade social é o 

propósito principal do estudo de caso, o qual, como tipo de pesquisa qualitativa, tem se tornado 

estratégia preferida por pesquisadores que buscam responder às questões “como” e “por que” 

para ocorrência de determinados fenômenos em contextos reais,  ressaltando,  ainda,  que, em 

optando por um enfoque exploratório e descritivo, o pesquisador deverá estar aberto a novos 

elementos e a novas dimensões que possam surgir, no decorrer do trabalho.
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Para Yin (2005), estudo de caso é uma investigação empírica que aborda um 

fenômeno contemporâneo  dentro  de seu  contexto  de vida real,  especialmente quando  os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão tão claramente definidos.

A pesquisa, no estudo de caso, apresenta importantes características quais sejam: visa 

à descoberta, enfatiza a interpretação em contexto, busca retratar a realidade de forma 

completa e profunda, usa uma variedade de fontes de informação, revela experiências de vida 

e permite generalizações naturalísticas, procura representar os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes numa situação social, utiliza uma linguagem e uma 

forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

Segundo Yin apud Bogdan e Biklen (2005), cinco são as características básicas:

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento;

 Os dados coletados são predominantemente descritivos;

 A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto;

 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial do pesquisador;

 A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.

Por se tratar de um tipo de pesquisa de reconhecida aceitação nos estudos das 

intrincadas relações sociais nos mais diversos ambientes, conforme ensina Godoy (1995), o 

estudo de caso com abordagem qualitativa  foi o método escolhido para este trabalho, 

realizado na instituição de ensino superior onde, na qualidade de servidora vinculada ao 

quadro efetivo tem a autora do presente estudo atuado ao longo de mais de vinte anos; desses, 

quinze na área de recursos humanos.

Destarte, o método que melhor se adéqua à abordagem do conflito configurado no 

ambiente laboral do Departamento de Tecnologia Química, vinculado ao Centro de Ciências 

Exatas e Tecnologia, caracterizado por dissensos nas relações interpessoais, é o estudo de 

caso qualitativo e espera-se, ao final, apontar solução ou soluções ideais e/ou possíveis para 

resolução das controvérsias ali surgidas, bem como utilizar os resultados obtidos na solução 

de outros conflitos passíveis de ocorrer nas relações de trabalho.
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4.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS

Para realização da pesquisa qualitativa optou-se pela entrevista semi-estruturada ou

entrevista aberta, a partir de um roteiro com abordagens gerais acerca do conflito analisado: 

causa, duração, mediação, solução, sugestão, conhecimento, habilidades e atitudes necessárias 

para um bom negociador, bem como as condições oferecidas para desenvolvimento de tais 

características nos servidores que integram a sua força de trabalho e a viabilidade da 

utilização da gestão por competência como ferramenta para formação de negociadores.

De acordo com Bleger (1993) essa modalidade de pesquisa “permite ao entrevistador 

uma maior flexibilidade, na medida em que pode se alterar a ordem das perguntas e se tem 

ampla liberdade para fazer intervenções, de acordo com o andamento da entrevista”.

O instrumento escolhido permite apreender a fala dos sujeitos, remetendo aos 

objetivos da pesquisa e configurando-se uma “conversa com finalidade” com suficiente 

abertura para aprofundar a comunicação. Por sua própria característica de contar apenas com 

tópicos gerais orientadores, possibilita ao  entrevistado incluir situações e relatos que 

considere importantes. (MINAYO, 2010).

Através da entrevista, busca-se entender melhor os motivos que levam à ocorrência de 

conflitos nas relações interpessoais nos ambientes de trabalho, bem como perceber quais são 

as perspectivas dos entrevistados, no intuito de ver o conflito solucionado.

A coleta de dados, realizada mediante entrevista aplicada pela pesquisadora, envolveu 

os oito servidores técnico-administrativos em exercício no departamento de Tecnologia 

Química do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão, o 

chefe do referido Departamento e o presidente do Sindicato dos servidores (SINTEMA), cujo 

detalhamento será abordado adiante.

4.3 CAMPO DO ESTUDO

4.3.1 A instituição: breve histórico

A UFMA tem como origem a antiga Faculdade de Filosofia de São Luis, fundada em

1953, por iniciativa da Academia Maranhense de Letras, da Fundação Paulo Ramos e da
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Arquidiocese de São Luís. Por força da Lei Estadual n.º 1.976, de 31/12/59, passou a integrar 

a Sociedade  Maranhense de Cultura Superior- SOMACS, criada em 29/01/56 com a 

finalidade de promover o desenvolvimento da Cultura do Estado, inclusive criar uma 

Universidade Católica.

Reconhecida como Universidade livre pela União, em 22/06/61, através do Decreto nº

50.832, denominou-se Universidade do Maranhão, sem a especificação de católica no seu 

nome, congregando a Faculdade de Filosofia, a Escola de Enfermagem “São Francisco de 

Assis”, a Escola de Serviço Social e a Faculdade de Ciências Médicas.

Posteriormente, foi criada a Fundação Universidade Federal do Maranhão, nos termos 

da Lei nº 5.152, de 21/10/66 (alterada pelo Decreto Lei n.º 921, de 10/10/69 e pela Lei n.º

5.928, de 29/10/73), que passou a manter a Universidade do Maranhão, agregando ainda a 

Faculdade de Direito, a Escola de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de Ciências 

Econômicas, com a finalidade de implantar progressivamente a Universidade do Maranhão.

O organograma geral da UFMA assim se apresenta (Figura 1):

Figura 1 – Organograma geral da UFMA
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Como se observa, a UFMA conta, atualmente, na atividade fim, com seis Centros 

Acadêmicos (Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências Exatas e Tecnologia, Ciências 

Biológicas e da Saúde, Ciências Agrárias e Ambiental, Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia), 

oferecendo  trinta e oito  cursos  de graduação  e treze cursos  de  pós-graduação,  nas  mais 

diversas áreas de conhecimento. Na atividade-meio são cinco as Pró-Reitorias (Ensino, 

Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão, Gestão e Finanças e Recursos Humanos), destacam-se, 

ainda,  as  unidades  suplementares  ou  Núcleos  Operacionais,  tais  como:  o  Hospital 

Universitário, complexo hospitalar composto de duas unidades, a Radio Universidade, a TV 

Universitária, a Editora e Gráfica, a Prefeitura de Campus, o Núcleo de Tecnologia da 

Informação e o Núcleo de Bibliotecas.

O quadro de pessoal está constituído de 2.671 servidores, sendo 1.212 docentes e

1.459 técnico-administrativos  em  educação, destes,  759  estão  lotados  no  Hospital

Universitário.

Nestes quarenta e três anos de existência, a UFMA contribuiu de forma significativa, 

para o desenvolvimento do estado do Maranhão, formando profissionais nas diferentes áreas 

de conhecimento, em nível de graduação e pós-graduação, empreendendo pesquisas voltadas 

aos principais problemas do estado, desenvolvendo atividades de extensão abrangendo ações 

de organização social, de produção e inovações tecnológicas, de capacitação de recursos 

humanos e de valorização da cultura.

A Universidade Federal do Maranhão, a exemplo de outras instituições federais de 

ensino, vem atravessando, nos últimos anos, grave crise no que respeita à força de trabalho 

necessária ao cumprimento de sua missão.

O quadro  da  UFMA  está  envelhecido,  os  servidores  técnico-administrativos 

desmotivados, em razão da falta de perspectiva de progresso funcional. Por mais que sejam 

implementadas ações de  valorização, com possibilidade de capacitação, qualificação, 

promoção e prevenção da saúde, através de programas de qualidade de vida, não se pode 

olvidar que as tabelas salariais dos órgãos vinculados ao Ministério da Educação apresentam 

os menores salários do Poder Executivo Federal, fator esse que muitas das vezes obriga os 

servidores a buscarem complementação de renda e/ou a submeterem-se a concursos públicos 

para cargos com melhor estrutura salarial, em outros órgãos dos demais poderes.

Há de se registrar, também, que muitos dos servidores vinculados ao Plano de 

Carreiras e Cargos Técnico-administrativos em Educação (PCCTAE), mesmo investidos em 

cargos de nível intermediário, são portadores de diploma de graduação e, até, pós-graduação 

em nível de especialização, mestrado e doutorado.
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No que respeita a jornada de trabalho  e carga horária a Lei  nº  8.112,  de 11  de 

dezembro de 1990, com a redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, dispõe 

no seu artigo 19,  que os servidores  cumprirão  jornada de trabalho fixada em razão das 

atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho 

semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, 

respectivamente.

Em conformidade com o Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 e respectivas 

alterações, a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal é de 8 horas 

diárias e a carga horária de 40 horas semanais. Porém, quando os serviços exigirem atividades 

contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas 

ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no  período noturno, ao 

dirigente máximo do órgão é facultado autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho 

de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, dispensado o intervalo para 

refeições.

A Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, artigo 5º, prevê a 

possibilidade  de redução da jornada de trabalho com remuneração proporcional para

servidores ocupantes de cargos efetivos, de 8 horas diárias e 40 semanais para 6 ou 4 horas 

diárias e 30 ou 20 horas semanais, respectivamente.

O funcionamento da UFMA na área acadêmica ocorre em três turnos e os servidores 

vinculados ao PCCTAE estão obrigados a cumprir a jornada de trabalho de 40 horas 

semanais, à exceção dos cargos que dispõem de legislação específica que regulamenta a 

profissão e define jornada diferenciada; contudo, algumas chefias não estão conseguindo 

manter seus subordinados nos postos de trabalho, desempenhando suas funções 

satisfatoriamente e cumprindo efetivamente a carga horária à qual estão submetidos.

A falta das habilidades requeridas para lidar com as diferenças individuais e a falsa 

idéia de que o servidor docente se sobrepõe ao técnico-administrativo, como eventualmente 

ocorre, são fatores que contribuem para a geração de conflitos interpessoais, causando 

discórdia e, conseqüentemente, prejuízos na prestação dos serviços, dificultando alcançar a 

eficiência e o nível de qualidade ideal.

Nesse contexto é que surgem conflitos em alguns setores, dentre eles, o Departamento 

de Tecnologia Química, caso escolhido para o presente estudo, pelo fato de envolver todos os 

técnico-administrativos ali lotados.

Antes de adentrar-se no assunto específico deste item, entende-se por relevante, 

preliminarmente, apresentar informações gerais acerca do Centro de Ciências Exatas e
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Tecnologia, unidade à qual está vinculado o Departamento de Tecnologia Química, foco deste 

estudo.

O Centro de Ciências Exatas e Tecnologia é uma das seis Unidades Acadêmicas que 

integram a  estrutura da Universidade Federal do Maranhão e está composto de 7

Departamentos Acadêmicos e 11 Coordenações de Curso. Oferece os cursos de graduação em 

Ciências da Computação, Desenho Industrial, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, 

Física, Matemática, Química e Química Industrial, e Pós-Graduação em Química, Engenharia 

de Eletricidade e Física. Conta com um quadro de 324 servidores, sendo 160 professores do 

Magistério Superior e 64 Técnico-Administrativos em eucação e atende a 2.236 alunos.

O departamento de Tecnologia Química, unidade deste estudo, conta com um quadro 

efetivo de 29  servidores, sendo 21 professores do magistério superior e 8 técnico-

administrativos. Referido departamento oferece sustentação aos cursos de Química Industrial 

e Engenharia Química, atendendo a aproximadamente 400 alunos.

4.3.2 Apresentação do caso: o Conflito

Conforme já mencionado anteriormente, instalou-se na UFMA a cultura de que 

servidores lotados nas unidades acadêmicas desempenhariam suas funções em horários 

corridos de seis horas, perfazendo um total de trinta horas semanais, distribuídos nos três 

turnos de funcionamento, situação que não contou com anuência do Chefe do Departamento 

de Tecnologia Química. Este, diferentemente dos demais chefes do CCET, decidiu exigir dos 

servidores a ele subordinados, o cumprimento da jornada de 8 horas de trabalho.

Em decorrência de tal fato instalou-se um conflito no ambiente de trabalho, com troca 

de acusações e, em decorrência disso, o chefe da referida Unidade Acadêmica decidiu realizar 

reestruturação no quadro técnico-administrativo, tendo por principal alegação o suposto não 

cumprimento da jornada de 8 horas diárias por parte dos servidores ali lotados.

Reuniões entre os atores em dissenso foram realizadas, mas, em face da intransigência 

da chefia, todas infrutíferas. O diálogo harmonioso tornou-se impraticável, posto que só é 

possível negociar se as partes envolvidas estão definitivamente predispostas à negociação, na 

busca de acordo salutar; contudo, embora a chefia buscasse formar uma mesa de negociação, 

paralelamente emitia notas com acusações graves acerca da conduta dos técnicos, postura essa 

que contraria os requisitos indispensáveis para instalação de uma negociação que objetive a 

resolução de determinado conflito de forma pacífica.
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4.3.3 Os entrevistados

A entrevista foi aplicada a todos os sujeitos envolvidos no conflito, isto é, oito 

servidores técnico-administrativos em educação lotados no Departamento de Tecnologia 

Química, um docente, o chefe do Departamento, além do presidente do Sindicato dos 

Servidores da Universidade Federal do Maranhão (SINTEMA).

Para não os expor como pessoas , optou-se por identificá-los como Servidor, Gestor e

Dirigente Sindical, respectivamente.

Os entrevistados, a exceção de um, cuja admissão se deu no ano 2008, são servidores 

estáveis do quadro permanente da Universidade.

Importante frisar que dos  servidores técnico-administrativos entrevistados,  embora 

todos tenham formação superior, cinco ocupam cargos de nível intermediário e apenas três 

estão investidos em cargos de nível superior, conforme se demonstra no perfil abaixo:

Tabela 1 – Perfil dos servidores técnicos

ENTREVISTADO CARGO IDADE SEXO TEMPO

NO 

CARGO

SERVIDOR 1 Auxiliar de

Laboratório

55 M 17 anos e

11 meses

SERVIDOR 2 Auxiliar de

Laboratório

41 F 14 anos e 8

meses

SERVIDOR 3 Auxiliar de

Laboratório

47 F 17 anos

SERVIDOR 4 Químico 58 M 36 anos e 6

meses

SERVIDOR 5 Químico 54 F 28 anos e 4

meses

(Continuação...)
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4.3.4 Análise dos dados

A análise dos dados traz à luz a interpretação e a percepção construídas a partir do que 

falaram os entrevistados.

Há de se revelar que tal método de análise interpretativa dispõe de um elemento 

peculiar na pesquisa, qual seja: permitir ao pesquisador que imprima uma crítica pessoal após 

o processo de interpretação dos dados. Logo, isto implica dizer que cabe ao pesquisador o 

desafio de transcender os próprios dados e hipotetizar sobre a explicação de seus resultados 

(GIL, 1994 apud MEDEIROS, 2009). Fator que permite o diálogo entre os relatos dos 

entrevistados e o embasamento teórico, possibilitando a análise comparativa entre teoria e 

prática.

Segundo Charmaz (2002, apud MEDEIROS, 2009), o pesquisador procura aprender os 

significados  implícitos das experiências dos entrevistados para construir uma análise 

conceitual dos mesmos. Tese idêntica defendida por Gil (1994, apud MEDEIROS, 2009) 

quando assevera que os procedimentos interpretativos se aplicam a informações já existentes 

ou aos dados  gerados pela própria investigação, utilizando as categorias de análise para 

organizar conceitualmente e apresentar as informações. Nesse caso, ênfase maior é dada ao 

conteúdo das categorias. Daí dizer-se que a técnica de análise interpretativa combina com 

uma pesquisa qualitativa.

Para melhor compreensão de cada assunto abordado na pesquisa, os dados coletados 

foram subdivididos em dez categorias de análise, assim intituladas, as quais serão detalhadas 

adiante:

 A ocorrência de conflitos de mesma natureza, no âmbito Departamento de Tecnologia

Química;

 A causa do conflito ocorrido no Departamento de Tecnologia Química;

 A ocorrência de prejuízos para o serviço e/ou para a instituição em razão do conflito 

desencadeado;

 Fatores que propiciariam a solução imediata do conflito de forma satisfatória;

 Sugestões apresentadas pelos entrevistados para evitar conflitos no departamento;

 Conhecimentos (saberes) necessários ao servidor para atuar como um bom negociador;
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 Habilidades (saber fazer) indispensáveis ao servidor para atuar como um bom 

negociador;

 Atitudes (saber ser/agir) esperadas para que o servidor atue como um bom negociador;

 Meios necessários para propiciar o desenvolvimento da capacidade de negociação na

UFMA;

 A UFMA cria condições para o desenvolvimento satisfatório das competências.
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5 RESULTADOS

A entrevista realizada com cada um dos servidores envolvidos no conflito ocorrido no 

Departamento de Tecnologia Química do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da 

Universidade Federal do Maranhão, além de abordar questões relacionadas com as causas e as 

perspectivas para solução do conflito, permite identificar o entendimento dos entrevistados 

acerca das competências necessárias e/ou esperadas para um bom negociador.

Os servidores envolvidos foram receptivos ao estudo do caso e contribuíram de forma 

satisfatória, respondendo as questões formuladas, com clareza, segurança e prontidão, bem 

como apresentando sugestões para a melhoria do processo de negociação intra-institucional.

Enfoca-se, a seguir, o que se obteve a partir do conjunto das informações extraídas das 

entrevistas.

5.1. A OCORRÊNCIA DE CONFLITOS DE MESMA NATUREZA, NO ÂMBITO DO 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA

No que tange à ocorrência de conflitos de mesma natureza, no âmbito Departamento 

de Tecnologia Química, o GESTOR asseverou que outros conflitos ocorreram, mas “numa 

época em que as mudanças na UFMA passavam despercebidas”, razão da pouca repercussão. 

Contudo, todos os servidores e o dirigente sindical apresentaram versão diferente, afirmando 

que não há registro acerca de conflitos anteriores de idêntica natureza, naquele local de 

trabalho. Destacam-se as seguintes manifestações:

[...] foi a primeira vez, antes não havia conflito, era um ambiente alegre, 
descontraído, gostoso de trabalhar, havia respeito entre chefia e técnico-
administrativos, haviam pessoas que diziam ter vontade de trabalhar no 
Departamento porque existia um ambiente familiar (SERVIDOR 1).

Durante o período de 4 anos que passei neste Departamento, graças à Deus, foi o 
único (SERVIDOR 2).

Dos 30 anos que trabalho na UFMA, pelo menos uns 15 foram no DETQI. Nunca 
durante todo esse tempo vivenciei algum conflito dessa natureza. Anteriormente, o 
relacionamento entre chefe e funcionários  era muito bom, havendo espírito  de 
equipe. Somente nessa administração o elo de parceria foi rompido (SERVIDOR 6).
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5.2 A CAUSA DO CONFLITO OCORRIDO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

QUÍMICA

A insegurança do chefe que dizia estar sendo pressionado para modificar a rotina de 
trabalho dos técnicos (SERVIDOR 2).

O GESTOR credita como causa do conflito ocorrido no Departamento de Tecnologia 

Química “uma irregularidade na forma de trabalho de alguns técnico-administrativos, que 

permaneciam durante um só expediente na instituição, fato que prejudicava o andamento das 

atividades do departamento”. Porém, na visão dos demais entrevistados, o conflito sequer 

deveria ter acontecido se o bom senso prevalecesse. Uma vez desencadeado, esses servidores 

elencaram uma série de fatores que contribuíram para tal ocorrência, destacando-se: falta de 

preparo do chefe do departamento para exercer atividade de gerenciamento, desconhecimento 

dos procedimentos administrativos para aplicação da legislação, ausência de habilidade para o 

diálogo, autoritarismo, falta de urbanidade no trato com os subordinados, conduta ética 

inadequada, incoerência entre o discurso e a prática, intransigência, intolerância.

Pelo que se observa, há, no perfil do GESTOR, um misto de autoritarismo e 

inflexibilidade, atributos que vão de encontro com o modelo de gestão hodierno.

5.3 A OCORRÊNCIA OU NÃO DE PREJUÍZOS PARA O SERVIÇO E/OU PARA A 

INSTITUIÇÃO EM RAZÃO DO CONFLITO DESENCADEADO

Em relação à ocorrência ou não de prejuízos para o serviço e/ou para a instituição em 

razão do conflito desencadeado, na visão do GESTOR, não houve prejuízo para o serviço e/ou 

para a instituição, ressaltando que “à medida que funcionários foram sendo removidos houve 

grande e profunda mudança no setor, para melhor”; contudo, os técnico-administrativos 

informaram que houve, sim, prejuízo tanto para o serviço quanto para a instituição. Dentre os 

prejuízos apontados pelos servidores, citam-se: o desgaste nas relações interpessoais entre 

técnico-administrativos  e professores;  a quebra de confiança; a perda de dois excelentes 

técnicos que muito contribuíam com a boa execução das atividades executadas nos 

laboratórios. Dentre as falas destaca-se:
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[...] se pudéssemos, tenho certeza que todos nós técnico-administrativos teríamos 
saído do DETQUI, junto com eles. (SERVIDOR 6).

[...] o ambiente tornou-se extremamente desagradável, hostil e com aplicação de 
operação padrão, ou seja, passamos a fazer somente aquilo que era atribuição dos 
nossos cargos, documentando todas as atividades realizadas. (SERVIDOR 2).

Para os técnico-administrativos, a forma adotada pela chefia, visando imprimir 

mudanças no setor, os submeteu a situação de constrangimento e de exposição negativa da 

imagem, de modo sucessivo, fato que também repercutiu negativamente em relação à imagem 

da instituição, vez que o mesmo formalizou graves acusações contra os técnicos, posição essa 

que vai de encontro com os dados consignados nos seus assentamentos funcionais, em 

especial, no que respeita aos resultados das avaliações de desempenho, onde todos obtiveram 

conceito excelente, avaliados que foram pelo próprio Gestor.

Esse último fator demonstra a não credibilidade do gestor no processo de avaliação de 

desempenho como ferramenta importante para gestão de pessoas.

5.4 FATORES QUE PROPICIARAM A SOLUÇÃO IMEDIATA DO CONFLITO DE 

FORMA SATISFATÓRIA

Há de se revelar que, no pertinente aos fatores que propiciariam a solução imediata do 

conflito de forma satisfatória, na concepção do GESTOR haveria a necessidade de maior 

conscientização por parte dos técnico-administrativos, acerca de suas responsabilidades 

“diante de um emprego fixo que proporciona estabilidade financeira”. Na visão dos demais 

entrevistados, repita-se, o conflito sequer deveria ter existido, bastando, para tanto, a 

predisposição do chefe para o diálogo pacifico e coerente; no entanto, a pacificação ficou 

prejudicada em razão da intransigência do chefe. Nesse sentido, destaque deve ser dado às

seguintes falas:

[..]. o próprio chefe poderia ter solucionado o conflito através do diálogo, mas o que 
se viu, foi uma seqüência de injustiças, perseguições e calúnias; um chefe deve saber 
gerenciar o conflito e não ser o seu causador. (SERVIDOR 8).

[...] o causador do referido conflito é uma pessoa irredutível, sem visão de 
administração, não aceita sugestão. (SERVIDOR 1).
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Mais uma vez observa-se a ausência de habilidade do gestor no trato das questões 

administrativas que visem às boas condições de trabalho e o nível de satisfação dos seus 

dirigidos, posto que não se predispõe ao diálogo pacífico.

5.5 SUGESTÕES APRESENTADAS PELOS ENTREVISTADOS PARA EVITAR 

CONFLITOS NO DEPARTAMENTO

Na visão do GESTOR o fazer cumprir a lei evitaria conflitos do gênero, bem como a 

realização de rodízio periódico de servidores técnico-administrativos entre os diferentes 

setores. Essa é uma situação, a nosso ver, inusitada, o que causaria um verdadeiro caos na 

consecução das atividades, haja vista as mais diversas especialidades e especificidades de que 

se constitui o quadro técnico-administrativo da Universidade. Os técnico-administrativos, por 

sua vez, defendem a idéia da qualificação/capacitação para o exercício da atividade de 

gerenciamento, acrescentando, ainda, a prática do diálogo, a aplicação das normas, 

igualmente, a todos os servidores, no que respeita aos direitos e deveres, independentemente 

de categoria funcional, a realização de encontros e seminários abordando temas relacionados à 

legislação de pessoal e ao funcionamento da estrutura administrativa, e a paridade entre 

servidores técnico-administrativos e docentes no processo de escolha dos dirigentes. Este 

último item já contemplado nas normas disciplinadoras das próximas eleições no âmbito da 

UFMA. Essas foram as sugestões apresentadas pelos entrevistados para evitar conflitos no 

departamento.

As sugestões apresentadas demonstram alinhamento entre a visão dos SERVIDORES 

com as noções de competência preconizadas pelos doutrinadores, a exemplo de Ruas (2000b 

apud MEDEIROS, 2007), quando diz que “Para que haja competência é necessário colocar 

em ação um repertório de recursos”, acrescentando, ainda, “a competência não se localiza no 

âmbito dos recursos, mas na mobilização destes recursos e, portanto, não pode ser separada 

das suas condições de aplicação”.
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5.6 CONHECIMENTOS (SABERES) NECESSÁRIOS AO SERVIDOR PARA ATUAR 

COMO UM BOM NEGOCIADOR

Quanto aos conhecimentos (saberes) necessários ao servidor para atuar como um bom 

negociador, na visão dos SERVIDORES E DO DIRIGENTE SINDICAL, para que o servidor 

atue  como  mediador  de  conflitos  é  indispensável  que  seja  detentor  dos  seguintes 

conhecimentos: boas práticas em relações humanas, de modo a proporcionar a pacificação em 

momentos de crise, firmando acordo satisfatório para as partes; noções de psicologia; 

conhecimento da legislação e saber aplicá-la ao serviço público,  inclusive acerca do 

regimento geral e do estatuto da instituição; gestão de pessoas e de recursos; administração 

geral; técnicas para condução de reuniões e de relações interpessoais. Acrescente-se, ainda:

Capacidade de auto-avaliação e ter clareza se o que é exigido de seus subordinados 
coincide com sua prática. (SERVIDOR 2).

Observa-se, nesse contexto, que, em sendo detentor dos conhecimentos básicos 

abordados, qualquer servidor estará apto a desempenhar a função de negociador, em busca da 

pacificação nas situações de crise e, assim, se estará cumprindo o pressuposto constitucional, 

privilegiando a solução pacífica das controvérsias, e que se alinha com a política de gestão de 

pessoas empreendida pela Administração Federal, que conclama os servidores a se fazerem 

efetivamente partícipes das ações públicas, no implemento da qualidade e da eficiência nos 

serviços ofertados à população.

5.7 HABILIDADES (SABER FAZER) INDISPENSÁVEIS AO SERVIDOR PARA ATUAR 

COMO UM BOM NEGOCIADOR

Em suas manifestações os servidores técnico-administrativos e o representante 

sindical, de forma taxativa e unânime, disseram que para atuar eficazmente o bom mediador 

deve,  obrigatoriamente  ser  detentor  de  algumas  habilidades  (saber  fazer),  que  são 

indispensáveis ao negociador, destacando-se, entre elas: saber ouvir, ter prudência nas ações, 

agir com bom senso, equilíbrio emocional, imparcialidade e respeito durante o diálogo; saber 

servir-se de seus direitos e aplicar com justiça o cumprimento das obrigações; ter disposição
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para negociar; saber mobilizar, sensibilizar e motivar, principalmente quando se pretende 

imprimir mudanças; saber agir de forma enérgica, resolvendo os casos dentro da lei, quando 

esgotadas todas as possibilidades de negociação; ter capacidade para entender e aceitar 

diferentes pontos de vista; saber quando ceder, ou não, frente a determinadas posturas ou 

argumentos. Mais uma fala que merece destaque:

O acordo só acontece quando as partes estão dispostas a dialogar. O negociador não 
pode impor suas normas e exigir sejam cumpridas, sem prévia negociação. 
(SERVIDOR 6).

5.8 ATITUDES (SABER SER/AGIR) ESPERADAS PARA QUE O SERVIDOR ATUE 

COMO UM BOM NEGOCIADOR

No que concerne a atitudes (saber ser/agir) esperadas para que o servidor atue como 

um bom  negociador, os registros obtidos nas falas dos técnico-administrativos e do 

representante da entidade de classe, como atitudes esperadas dos servidores na mediação de 

conflitos foram: praticar sempre o respeito ao próximo, a urbanidade, a coerência saber ouvir 

todas as versões dos fatos e analisá-los em conformidade com a lei, para então, agir com bom 

senso; evitar e coibir a prática de assédio moral; respeitar os valores e a missão da sua 

instituição; ter capacidade para dialogar com o fito de consolidar acordo satisfatório entre 

partes envolvidas em situações controversas; cumprir os acordos firmados; não permitir que 

os valores individuais sejam preponderantes; não deixar perguntas sem respostas.

5.9 MEIOS NECESSÁRIOS PARA PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO DA 

CAPACIDADE DE NEGOCIAÇÃO NA UFMA

Na questão relacionada aos meios necessários para propiciar o desenvolvimento da 

capacidade de negociação na UFMA, na visão dos servidores, é de fundamental importância a 

conscientização acerca de:  todos que integram os quadros funcionais são igualmente 

servidores públicos; a capacitação deve aprimorar as competências individuais; promoção de 

encontros periódicos para identificar focos de conflito; dimensionar a força de trabalho e 

identificar nos servidores talentos para a negociação e melhor qualificá-los para atuarem 

como negociadores nos conflitos internos, inclusive nas rodadas de negociação coletiva.
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Observa-se, portanto, que uma vez dimensionada e mapeada a força de trabalho, se 

estará identificando as competências individuais dos servidores, o que certamente apontará 

aqueles com perfil de negociador e, a partir daí, capacitá-los adequadamente para atuarem 

nas mesas de negociação interna e externa, consolidando assim a democratização nas relações 

laborais.

5.10 A UFMA CRIA CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SATISFATÓRIO 

DAS COMPETÊNCIAS

Em relação à criação de condições na UFMA para o desenvolvimento satisfatório das 

competências,  na visão de quatro técnico-administrativos entrevistados, a resposta foi

negativa. Desses, dois apontaram a falta de paridade entre técnico-administrativos e docentes 

na escolha de dirigentes; um defendeu a realização de palestras para os novos gestores, 

salientando que “Nem todas as pessoas estão preparadas para se tornarem gestores de uma 

hora para a outra” e sugeriu a criação de um canal seguro de comunicação entre os servidores 

e a unidade de recursos humanos, para registro de denúncias e outras situações que interfiram 

negativamente no desempenho do servidor, para que possa ser abalizado e resolvido 

satisfatoriamente. (SERVIDOR 6). Outro assim falou: “Para evitar situações de conflito, o 

mal deve ser atacado pela raiz, ou seja, ao primeiro sinal de que as coisas não vão bem em 

determinado setor, deve haver uma reunião entre as partes envolvidas, com a presença de um 

mediador e não deixar que o conflito se arraste conduzindo ao estresse, levando os envolvidos 

a problemas físicos e emocionais, como por exemplo, distúrbios do sono, com aconteceu 

comigo”. (SERVIDOR 2). Dentre as falas, cita-se, ainda: “é preciso que a instituição permita 

que o funcionário se sinta bem e proporcione a ele condições para que possa bem 

desempenhar suas funções, sem prejuízos nos relacionamentos sociais, de modo a não ter 

quebra de produtividade”. (SERVIDOR 7). Quatro não quiseram se manifestar acerca do 

tema. Um manifestou que sim, e que cabe ao servidor ter interesse em se envolver nas ações 

de capacitação   para  melhorar o   desempenho.   Já o  DIRIGENTE  SINDICAL   assim 

manifestou-se: “Acho que a nossa instituição consegue dar condições necessárias para que 

possamos adquirir conhecimentos, habilidades e ter atitudes, o que falta é uma melhor 

participação dos colaboradores. Os servidores precisam ter um pouco mais de 

comprometimento com o serviço público...”.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A democratização das relações de trabalho marca a nova linha da política de gestão 

de recursos humanos empreendida pelo atual Governo, que valoriza a participação dos 

servidores na definição de políticas e processo decisórios  pertinentes à vida funcional e, nesse 

contexto, a negociação coletiva e as noções por competência se afiguram como instrumentos 

eficazes na composição de conflitos comuns nas relações laborais.

Como forma de estimular a prática negocial no âmbito da administração pública 

federal, a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão oportuniza aos seus servidores a qualificação lato sensu em Negociação Coletiva.

A experiência ora vivenciada é ímpar e de relevância inquestionável para o 

desenvolvimento de novas habilidades, enquanto gestora de recursos humanos, o que muito 

tem contribuído como desempenho funcional, em especial, na conciliação eficaz de conflitos 

intra-institucionais.

Diante dos estudos realizados observa-se que por mais organizada que possa ser a 

sociedade sempre haverá conflitos de interesse e que, para solucioná-los de forma pacífica e 

satisfatória, torna-se  indispensável lançar mão de mecanismos que possam funcionar 

eficazmente na composição das contendas.

Percebe-se que a negociação coletiva, enquanto meio consensual de resolução de 

conflitos,  é um  instituto que vem  sendo  utilizado  com  freqüência no  âmbito  do serviço 

público federal, tendo a Secretaria de Recursos Humanos funcionado com articuladora maior 

entre o Governo Federal e as entidades representativas de classe, firmando acordos e adotando 

medidas positivas para o fiel cumprimento.

Como aliada nesse processo, a noção de competência surge como forma de se rever o 

papel dos indivíduos que integram determinada organização, fazendo com que esses se sintam 

partícipes na gestão, contribuindo, inclusive, no desempenho da função negociadora  nas 

relações interpessoais.

O conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes mobilizados na ação, em 

práticas de trabalho, representa o conceito mais difundido de competência e o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento permanente de tais atributos justifica a melhoria do 

desempenho funcional, em especial, quando se é capaz de mobilizá-los adequadamente diante 

de novas e complexas situações que surgem no dia a dia dos postos de trabalho.
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Ao incentivar a qualificação contínua dos servidores, especialmente na perspectiva 

de formar mediadores, conciliadores ou negociadores, o Governo Federal busca consolidar 

definitivamente a prática da negociação coletiva no Serviço Público para solução pacífica e 

satisfatória das controvérsias nas relações de trabalho, como instrumento democrático capaz 

de coibir a descontinuidade dos serviços prestados à sociedade.

O estudo realizado no âmbito da Universidade Federal do Maranhão representa um 

marco nessa linha de atuação.

Assim, pode-se inferir que concepções e atitudes retrógradas e equivocadas por parte 

de alguns dirigentes conduzem ao aparecimento de conflitos nas relações interpessoais, 

comprometendo o desempenho funcional e, conseqüentemente, causando sérios prejuízos na 

prestação dos serviços.

O desconhecimento por parte do dirigente do Departamento de Tecnologia Química, 

campo do nosso estudo, acerca do novo paradigma da gestão de recursos humanos, em que o 

diálogo harmonioso deve prevalecer, e o seu elevado nível de intransigência ou não 

predisposição para ceder em suas posições, foram os principais fatores desencadeadores do 

conflito ali instalado.

Fato relevante desse estudo reside na possibilidade de se perceber, diante da fala dos 

servidores  entrevistados, que estes são detentores de algumas noções de competência 

indispensáveis ao processo de negociação, as quais se bem trabalhadas e exploradas poderão 

contribuir para o surgimento de novos negociadores capazes de atuar nas situações de 

conflitos que venha a surgir.

Tal realidade permite à Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Federal 

do Maranhão rever algumas de suas estratégias na busca de apaziguar conflitos, identificando, 

inclusive servidores dotados de talentos, habilidades, conhecimentos e atitudes para atuar com 

bons negociadores.
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APÊNDICE
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Objeto de estudo: conflito de relacionamento interpessoal ocorrido no exercício de
2009, entre 8 servidores e o chefe do departamento de Tecnologia Química.

2. Objetivo do estudo: atender exigência pedagógica inerente à grade do curso de
“Especialização em Negociação Coletiva”.

3. Metodologia escolhida: entrevista direta com os envolvidos no conflito: servidores, 
chefe do departamento  e diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia.

4. Entrevistados: O diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, 8 servidores 
técnico-administrativos e o chefe do departamento de Tecnologia Química.

5. Roteiro de Entrevista

a) Verificar se é a 1ª vez que tal conflito surge no âmbito do Departamento de Tecnologia
Química.

b) Verificar as causas do conflito ora ocorrido.
c) Verificar se as causa do conflito de agora – são os mesmos que geraram o conflito 

anterior – se for o caso.
d) Verificar se durante o período perdurou o conflito, houve prejuízo para o serviço e/ou 

para a instituição.
e) Verificar se o conflito poderia ter sido solucionado em curto prazo, como por quem

etc.
f)  Coletar sugestões para a se evitar conflitos dessa natureza.
g) Quais seriam os conhecimentos (saber) necessários para um bom negociador OU para 

lidar com os conflitos/suas causas levantados?
h) Quais seriam as habilidades (saber fazer) que o bom negociador deveria possuir OU 

que os   servidores   deveriam   possuir para lidar com   os   conflitos/suas   causas 
levantados?

i) Quais seriam as atitudes (saber ser/agir) esperadas de um bom negociador OU dos 
servidores para lidar com os conflitos/suas causas levantados?

j) Na sua opinião, como poderíamos desenvolver a capacidade de negociação na nossa
Instituição?

k) Você acha que a UFMA cria condições para o desenvolvimento satisfatório dessas 
características (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos servidores? O que poderia ser 
feito para melhorar?


