
Entender e saber como lidar com o 
conflito  para melhorar o convivio 
no ambiente de trabalho!

Conflito é simplesmente a condição na qual os 
interesses das pessoas - ou as coisas com as quais
elas se importam – parecem ser incompatíveis. 
Conflito, então, é algo que enfrentamos todos os 
dias, é algo que faz parte da vida.

Pesquisas mostram que gerentes passam 
cerca de um quarto de seu tempo lidando 

com conflitos. Eles precisam negociar
recursos, resolver discordâncias sobre 

políticas, lidar com reclamações, implementar 
regras e gerenciar os inevitáveis atritos e 

ressentimentos que ocorrem entre as 
pessoas.

Muitas pessoas confundem conflito com briga 
discutir, culpar, ofender, entre outras coisas. Isto 

faz o conflito se parecer com uma coisa 
perigosa e destrutiva. No entanto, uma vez que 

você reconheça que conflito é simplesmente
uma condição na qual os interesses das pessoas 

parecem ser incompatíveis, se torna claro que
brigar é apenas uma das maneira de se lidar com ele

Esta abordagem permite-nos reconhecer que 
temos escolhas sobre como lidamos com 

conflitos. Ela direciona nossa atenção para as 
maneiras pelas quais podemos controlar o 

processo de conflito por meio de nossas escolhas
a fim de gerenciá-lo de forma construtiva. Este é, 

naturalmente, o objetivo do TKI™.

Muitas discussões poderiam ter se 
reduzido a um único parágrafo, se 
as partes tivessem tido a ousadia 

de definir seus termos - Aristóteles
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O que é TKI™?

O Thomas-Kilmann Instrument - TKI™ é um 
questionário desenvolvido para identificar suas 

tendências comportamentais ao lidar com
conflitos interpessoais. Ele descreve cinco estilos 

de lidar com conflitos e lhe ajuda a identificar
qual destes estilos você utiliza mais 

frequentemente.

Desta forma, este instrumento irá ajudá-lo a se 
tornar mais ciente sobre as escolhas que você e 

que as outras pessoas fazem em situações de
conflito. O TKI™ e seus materiais de feedback 
oferecem uma maneira consistente para você

administrar conscientemente situações de 
conflito e direcioná-las para que sejam 

construtivas.

O TKI™ foi desenvolvido por Kenneth W. Thomas
e Ralph H. Kilmann no começo da década de 70.
O instrumento é baseado em aprimoramentos
teóricos, feitos por Kenneth Thomas sobre um

modelo de estilos de conflito gerenciais,
proposto por Robert Blake e Jane Mouton,
na década de 60. (Blake & Mouton, 1964).

A partir de duas dimensões básicas e independentes
Assertividade (grau pelo qual você tenta satisfazer

seus próprios interesses) e Cooperatividade
(grau pelo qual você tenta satisfazer os interesses 

do outro) podemos localizar os cinco estilos de 
comportamentos para a resolução de conflitos: 

Competindo, Colaborando, Conciliando, Evitando 
e Concedendo.

O questionário possui 30 questões que identificam a 
intensidade das preferências em cada um dos cinco

estilos de resolução de conflitos. Nos trinta anos desde
a introdução do TKI™, mais de 3 milhões de cópias do
instrumento foram comercializadas e ele se tornou a

principal ferramenta de mensuração de comportamento
ao se lidar com conflitos. Ele também tem sido utilizado 

em centenas de pesquisas.
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Assista ao vídeo sobre: 

TKI™

https://www.youtube.com/watch?v=o57AnAlMrmA

