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RESUMO

No Brasil, a construção civil está em ascensão devido aos grandes investimentos nas áreas pública e privada, por meio das PPP- parceria público 
privada,  gerando cerca de 13 milhões de empregos formais, informais e indiretos, tendo papel de grande importância no Produto Interno Bruto 
Nacional, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em decorrência dessa expansão, aumenta a demanda por mão de obra, 
em setores como operacional, técnico, administrativo, entre outros. A convivência entre esses profissionais, tem apresentando-se como um 
campo fértil de conflitualidades: a falta de comunicação, os diferentes métodos de trabalho e o despreparo da gestão de pessoas, acaba por 
propiciar o surgimento de conflitos nesse ambiente, afetando  diretamente o rendimento e a qualidade dos resultados a alcançar. O presente 
estudo teve por objetivo identificar e analisar as principais causas dos conflitos interpessoais existentes no canteiro de obras de uma empresa de 
médio porte da área da construção civil, localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém–Ceará–Brasil e, associar a mediação como 
ferramenta de administração e prevenção de conflitos. Para tanto, com subsídio bibliográfico, realizou se pesquisa de campo e entrevista com 25 
profissionais, visando levantar informações sobre o convívio e as relações nesse cenário. Após a análise dos dados, verificou-se a predominância 
de conflitos na comunicação, de autoridade e por motivos externos ao ambiente de trabalho. Além disso, constatou-se que 89% dos entrevistados 
gostariam que houvesse a intervenção de um terceiro com o intuito de facilitar a resolução de conflitos no ambiente de trabalho. Diante disso, 
conclui-se que a mediação apresenta-se como uma estratégia adequada na administração de conflitos interpessoais, que beneficiará não somente 
os funcionários, como também os gestores e proprietários das empresas e construtoras prestadoras de serviços à construção civil, tendo impacto 
direto na produtividade e lucratividade.
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