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1. Resumo  

O networking é mais que uma rede de contatos, é um suporte que cada vez mais 

ganha importância dentro das corporações, quanto melhor for a capacidade de 

construir um bom networking, maior a probabilidade de o indivíduo ser indicado a um 

cargo, não basta apenas ter um bom currículo, mas ter um bom relacionamento com 

pessoas da área que trabalha e com outros profissionais. 

Palavras chave: organização, relacionamento, networking. 

2. Introdução  

Para a pergunta: “Por que existe o mal-uso da comunicação entre os 

colaboradores?” existem diversas respostas, e por este motivo resolvemos pesquisar 

a respeito, tendo em vista que o relacionamento interpessoal se tornou um tema 

muito importante dentro do mundo organizacional.  

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a importância do relacionamento 

interpessoal, para atingir tal objetivo, será apresentada a comunicação no contexto 

geral, o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, o conceito de 

networking e a sua importância nos negócios. 

3. Metodologia 

Utilizamos a pesquisa bibliográfica como metodologia para a realização deste 

trabalho. “A pesquisa bibliográfica, por sua vez, faz uso de artigos, teses, 

dissertações, livros etc, escritos por outros autores sobre o tema em questão.” 

(CARARIN; CASARIN, 2012, p.46). 

4. Desenvolvimento 

Conforme esquema abaixo, o processo de comunicação ocorre quando o emissor 

emite uma mensagem (ou sinal) ao receptor, através de um canal (ou meio). O 

receptor interpretará a mensagem que pode ter chegado até ele com algum tipo de 

barreira (ruído, bloqueio, filtragem) e, a partir daí, dará o feedback ou resposta, 

completando o processo de comunicação.  
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Imagem 1 – Esquema da Comunicação    Fonte: Cientista S/A (2014) 

De acordo com Weber (2000) em sua teoria da ação social, o relacionamento 

interpessoal implica em uma relação social, ou seja, um conjunto de normas 

comportamentais que compõem as interações entre os membros de uma sociedade.  

Conforme Chiavenato (2006), entendemos que no contexto das organizações, o 

relacionamento interpessoal é de extrema importância, um relacionamento 

interpessoal positivo contribui para um bom ambiente dentro da empresa, o que 

pode resultar em um aumento da produtividade. Pessoas focadas produzem mais, 

se cansam menos e causam menos acidentes. 

“As organizações bem-sucedidas são aquelas que sabem conquistar e motivar as 

pessoas para que elas aprendam e apliquem seus conhecimentos na solução dos 

problemas e na busca da inovação rumo a excelência”. (CHIAVENATO, 2006, 

p.221). 

Trabalhar as relações interpessoais dentro das empresas é tão importante quanto à 

qualificação e capacitação individual, pois quanto melhor for as relações, maiores 

serão a colaboração, a produtividade e a qualidade, segundo Chiavenato (2002). 

Networking indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma 

conexão com algo ou alguém. É uma palavra inevitavelmente relacionada com 

contexto empresarial e indica uma atitude de procura de contatos com a 

possibilidade de conseguir subir na carreira. Quanto melhor for a capacidade de 

networking de uma pessoa, maior a probabilidade de ser indicado para um cargo 

quando surge a oportunidade. Como nos aponta Darling (2007). 
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 Networking é a arte de criar e manter relacionamentos vantajosos, ele nos 
prepara para os acasos felizes. Quanto mais nos sentimos confiantes em 
nossa capacidade de encontrar pessoas, maior será a nossa predisposição 
para encontros casuais e para possibilidade de convertê-los em 
relacionamentos vantajosos. (DARLING, 2007, p 07-08). 

5. Resultados preliminares 

Saber se comunicar é fundamental e essencial para o sucesso de uma organização. 

Diante do exposto vê-se que o mundo gira em torno da comunicação e, para que 

uma organização tenha sucesso é necessário que a comunicação seja clara, direta e 

transparente assim como as relações interpessoais. O melhor negócio de uma 

organização ainda se chama gente, e ver gente integrada na organização como 

matéria-prima principal, também é lucro, além de ser um fator primordial na geração 

de resultados. 
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