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1. RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo geral apresentar às empresas a importância 

de se manter adequadamente as pessoas em sua área de atuação profissional, 

mantendo-as satisfeitas, motivadas para o trabalho e para o alcance dos objetivos 

organizacionais, pois profissionais desvalorizados tendem a perder o foco, se 

desmotivam facilmente, diminuem sua produtividade o que acaba prejudicando e 

muito o bom andamento da empresa, consequentemente as relações interpessoais, 

que são as grandes dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho, afetando não 

só a vida profissional do individuo, mas a “saúde” da organização. Pois o capital 

humano é o que move a empresa e a gestão vai definir o comportamento individual 

ao executar determinada ação que venha contribuir positivamente para um resultado 

comum. Os valores individuais são sempre muito importantes em uma equipe, mas, 

mais importante ainda é colocar esses valores em sinergia. Devemos sempre ter em 

mente que uma equipe só funciona quando há interdependência, responsabilidade, 

respeito, interação e integração entre os seus membros e que seu desempenho é de 

suma importância para a organização atingir resultados positivos. Cada pessoa tem 

opiniões divergentes e saber respeitar e ouvir o outro, colocando seu 

posicionamento de forma a não trazer conflitos é fundamental, caso isso aconteça é 

imprescindível ser profissional e evitar que atrapalhe a empresa a alcançar seu 

objetivo. 

 

Palavras Chave: Influência, Equipe, Valores. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Em um grupo organizacional, além de saber o que fazer, o indivíduo tem que 

saber o que os outros membros estão fazendo, pois o comportamento é o resultado 

da interação com outros indivíduos, além de ter uma equipe qualificada, tem que se 

ter pessoas que sejam capazes de compreender, que o grupo é bem maior que seu 

desempenho individual. Como forma geral esta questão envolve as relações de 

trabalho, que afetam de forma crucial o crescimento e até a sobrevivência da 

empresa no mercado, pois uma equipe tem o poder de levar uma empresa à ruína, e 

os resultados positivos dependem tanto de uma competência técnica como de uma 
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competência de gestão de pessoas, e esta última deveria ser a principal ênfase na 

existência da empresa.         

 De acordo com Chiavenato (1999), o fator humano tem sido o responsável 

pela excelência de organizações bem sucedidas; por isso a importância do fator 

humano em plena era da informação. O grande diferencial, a principal vantagem 

competitiva das empresas, é obtido por intermédio das pessoas que nelas 

trabalham.          

 Segundo Michael Jordan: “O talento vence jogos, mas só o trabalho em 

equipe ganha campeonatos”. O mesmo acontece dentro de uma organização, por 

mais talentosa e capaz que uma pessoa seja, ela não conseguirá nada sozinha. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo é apresentar às empresas a importância de se manter 

adequadamente as pessoas em sua área de atuação profissional, mantendo-as 

satisfeitas, motivadas para o trabalho e para o alcance dos objetivos 

organizacionais, pois profissionais desvalorizados tendem a perder o foco, se 

desmotivam facilmente, diminuem sua produtividade o que acaba prejudicando e 

muito o bom andamento da empresa, consequentemente as relações interpessoais, 

que são as grandes dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho, afetando não 

só a vida profissional do individuo, mas a “saúde” da organização 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para atender a abordagem proposta a metodologia utilizada foi um estudo de 

campo na empresa Contec.  

Segundo Severino (2007) na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado 

em seu meio ambiente próprio. A coleta dos dados é feita nas condições naturais em 

que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção 

e manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os levantamentos (surveys), 

que são mais descritivos, até estudos mais analíticos.  
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Foi utilizado como um instrumento e procedimento de pesquisa um 

questionário composto por perguntas fechadas. Os participantes da pesquisa são 

colaboradores que trabalham na empresa. 

  E para a fundamentação teórica, pesquisa bibliográfica, que é desenvolvida 

com base em material já elaborado no qual foi realizada através de leituras e 

pesquisas em livros, artigos científicos e internet.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 5.1 Relações Interpessoais 

 

    Segundo Rocha (2010), “relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo, é 

abrir- se para o novo, é aceitar e fazer-se aceito, buscar ser entendido e entender o 

outro. A aceitação começa pela capacidade de escutar o outro, colocar-se no lugar 

dele e estar preparado para aceitar o outro em seu meio”.  

      Relacionamento interpessoal é uma relação entre duas ou mais pessoas. Este 

tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser 

familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. 

      O relacionamento interpessoal implica uma relação social, um conjunto 

de normas comportamentais que orientam as interações entre membros de uma 

sociedade. Este conceito aponta para a capacidade de uma pessoa de se relacionar 

com os seus próprios sentimentos e emoções e é de elevada importância porque vai 

determinar como cada pessoa age quando é confrontada com situações adversas 

do cotidiano.  

  Para se ter um relacionamento interpessoal saudável, um indivíduo deve 

desenvolver processos de interação, que corresponde às situações de trabalho 

compartilhadas, as atividades coletivas e pré determinadas a serem executadas, 

bem como sentimentos de cooperação, respeito e amizade.  

  O contexto das organizações, o relacionamento interpessoal é de extrema 

importância, pois um relacionamento saudável contribui para um ambiente agradável 

dentro da organização, o que pode resultar em um aumento da produtividade.  

  Nesse contexto, esse relacionamento saudável é alcançado quando as 

pessoas conhecem a si mesmas, quando são capazes de se colocar no lugar dos 
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outros e expressar as suas opiniões sem ofensas, são educados e agem 

eticamente. 

      Entretanto, o relacionamento interpessoal está diretamente ligado com a 

motivação, que é uma ferramenta indispensável para a organização, pois através 

dela vai detectar quais os fatores e aspectos que os colaboradores levam em 

consideração para estarem motivados ou não, isto significa que nem todas as 

pessoas estão dispostas a desempenhar as mesmas funções da mesma forma, 

porque existem razões diversas que as motivam. E o gestor tem de estar atento a 

essas. 

 

5.2. Trabalho em equipe 

 

       O trabalho em equipe pode ser descrito como um grupo de pessoas que se 

dedicam em determinado trabalho, possibilitando a troca de conhecimento e 

agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, além de contribuir 

para conhecer outros indivíduos e aprender novas tarefas.  

      Um bom exemplo de uma atuação de trabalho em equipe é uma partida de jogo 

de futebol, onde os atletas precisam uns dos outros para conseguir fazer gols, a 

maioria dos esportes são formados por equipes, onde cada um desempenha um 

papel, para atingir algo comum. Outro exemplo de trabalho em equipe é o das 

formigas, que dividem-se para pegar alimentos e se um não faz a sua parte, 

compromete o restante, dando um modelo de união e força. 

     Saber trabalhar em equipe é um fator importante, e uma característica para 

profissionais do mundo atual, trabalho em equipe é essencial no contexto 

empresarial. Quase todos os projetos apresentam melhores resultados quando são 

desenvolvidos por uma equipe e não apenas por um indivíduo. 

     “Quando as pessoas entram numa organização, trazem consigo certas forças e 

necessidades que afetam seu desempenho na situação de trabalho. Algumas vezes, 

são facilmente perceptíveis, mas frequentemente tais forças e necessidades são 

difíceis de determinar e satisfazer, além de variarem enormemente de uma pessoa 

para outra” (DAVIS e NEWSTRON, 1991, p. 65). 



5 

 

      Pessoas diferentes pensam de formas diferentes, o que é essencial para 

estabelecer diferentes soluções para problemas. Alguns tipos de personalidade são 

mais compatíveis com outros, mas às vezes haverá conflitos. 

 Um ambiente saudável e agradável é também essencial para o trabalho em 

equipe. Desta forma, cada elemento deve colocar a equipe em primeiro lugar e não 

procurar os seus próprios interesses. Além disso, é importante haver empatia para 

que o trabalho exercido seja o mais eficaz e prazeroso possível. Trabalhar em 

equipe requer muitas horas de convivência, e por isso, a harmonia e respeito devem 

ser cultivados a todo o momento. 

       É importante ressaltar que, para haver eficácia no trabalho em equipe, deve 

haver um sentimento de confiança entre os colaboradores, pois é muito difícil lidar 

com várias personalidades, principalmente quando as pessoas se deixam levar por 

sentimentos de desânimo, desequilíbrio emocional e tentam contagiar a todos, 

colocando em risco a harmonia do grupo. 

 

5.3 Comunicação 

 

“Comunicação: quando uma informação é transmitida a alguém, sendo, então, 

compartilhada também por essa pessoa. Para que haja comunicação, é necessário 

que o destinatário da informação a receba e a compreenda. A informação 

transmitida, mas não recebida, não foi comunicada. Comunicar significa tornar 

comum a uma ou mais pessoas uma determinada informação.” (Chiavenato, p. 250, 

2001). 

  De acordo com Clemen (2005, p. 15)... "Temos de saber diferenciar um ato de 

comunicação interpessoal (uma das atribuições gerenciais), por exemplo, de um 

processo de comunicação interna que atinge a toda Organização". E para o 

profissional saber essa distinção deve estudar bem os processos existentes que 

estão sob sua responsabilidade, pois só através do conhecimento e da experiência o 

mesmo adquirirá resultados positivos através da Comunicação.  

     Através da comunicação, as pessoas compartilham diferentes informações, 

fazendo o ato de comunicar essencial para a convivência em sociedade, portanto o 

gestor deve assegurar-se de que está levando a mesma mensagem para todos, 
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assim não causando conflitos nas relações interpessoais entre seus colaboradores, 

pois todos estarão em um mesmo ritmo. 

 

6. RESULTADOS 

 

Através da pesquisa podemos concluir que 80% dos colaboradores estão 

satisfeitos com relacionamentos dentro da organização e 20% não estão satisfeitos, 

e identificamos alguns fatores que dificultam o bom relacionamento interpessoal 

segundo dados obtidos pelo questionário aplicado, em primeiro lugar vem a falta de 

diálogo, em segundo falta de comprometimento, seguido por competitividade, inveja 

e desequilíbrio emocional. Como demonstra o gráfico 1. 

Gráfico 1 - Fatores que dificultam o relacionamento interpessoal na organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A influência das relações interpessoais no sucesso das organizações um 

estudo na CONTEC, 2015. 

Identificamos também alguns fatores que podem impulsionar o 

relacionamento dentro da organização, em primeiro lugar vem o respeito, em 

segundo lugar o diálogo, seguido por reconhecimento, cooperação entre os 

membros, liderança participativa. Como demonstra o gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Fatores que impulsionam o relacionamento dentro da organização. 

 

Fonte: A influência das relações interpessoais no sucesso das organizações um 

estudo na CONTEC, 2015. 

 

Em relação ao resultado sobre a importância de um bom relacionamento 

interpessoal dentro da empresa, os resultados demonstram que em primeiro lugar os 

colaboradores veem a motivação dos membros da equipe, como fator determinante. 

Em segundo lugar o respeito entre os membros da equipe de trabalho, seguido pela 

importância que os colaboradores dão a questão do crescimento pessoal e 

profissional nas organizações. Como demonstra o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Importância de um bom relacionamento interpessoal 
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Fonte: A influência das relações interpessoais no sucesso das organizações um 

estudo na CONTEC, 2015. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando o estudo e pesquisas, percebermos que a relação interpessoal é 

o fator chave para o desenvolvimento das pessoas, pois as pessoas que sabem se 

comunicar são pessoas que conseguem se relacionar facilmente com outras 

pessoas. 

Os líderes devem saber ouvir sua equipe, sendo aberto a novas ideias, para 

que os resultados sejam positivos. Outro ponto importante para o líder é conseguir 

ter um bom relacionamento com sua equipe e conseguir entender as necessidades 

das pessoas e reconhecer o trabalho das pessoas e dar retornos, fazendo seus 

colaboradores se sentirem comprometidos, pois as pessoas precisam saber que seu 

trabalho é importante para o alcance dos resultados da organização. 

É importante criar um ambiente com clima positivo e agradável para as 

pessoas se sentirem bem, pois o ambiente de trabalho pode determinar a maneira 

com que as pessoas se relacionam e também pode ser determinante para a 

qualidade de vida no trabalho e na saúde das pessoas, pois as pessoas precisam ter 

colegas de trabalhos que passam confiança, sejam honestos e leais para se 

sentirem felizes e satisfeitas.   

As pessoas necessitam de apoio e ajuda dos colegas de trabalho que 

compartilham as responsabilidades, que possam ajudar nas atividades. Analisamos 

que o ambiente de trabalho interfere sim no comportamento das pessoas, pois elas 

agem de acordo com as circunstâncias, se as pessoas se sentem seguras e confiam 

em alguém que apóiam ou até mesmo discordam de suas ideias, elas podem se 

sentir mais comprometidas em realizar suas tarefas, para isso é necessário que a 

organização coopere para criar um ambiente agradável e que tenham líderes 

competentes para que os relacionamentos sejam adequados e tragam os resultados 

desejados para a organização. 

De acordo com Rodrigues (1994, p.76), “a qualidade de vida no trabalho tem 

sido uma preocupação do homem desde o início de sua existência com outros títulos 

em outros contextos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem 

estar ao trabalhador na execução de sua tarefa”.     

 Os líderes têm de saber lidar, ter um bom relacionamento, entender, 
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influenciar e conquistar pessoas. Para que esses líderes desenvolvam um bom 

trabalho é necessário criar relacionamentos duradouros entre as pessoas e como 

base do relacionamento, a confiança. Os líderes precisam criar um ambiente de 

confiança e cooperação mutua. A comunicação é um fator para o sucesso das 

organizações, porque interfere no desenvolvimento das pessoas e na maneira das 

pessoas se relacionarem também.       

 A habilidade de motivar e influenciar pessoas para que contribuam 

voluntariamente, da melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização.          

“Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente 

visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum” (James 

Hunter, 2004). 
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