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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como eixo norteador o tema Relacionamento Interpessoal. O objetivo 

principal é identificar em que medida os relacionamentos interpessoais podem interferir no 

desempenho profissional na Bianchini Logística LTDA – localizada no município de 

Tapejara/RS. Para isso, utiliza-se como recursos metodológicos uma análise bibliográfica e 

pesquisa exploratória, caracterizada por um estudo de caso, com visitas de campo, observação 

e pesquisa qualitativa com instrumento de análise quantitativa. Nesse estudo, destaca-se, de 

forma sistemática, que os Relacionamentos Interpessoais são fundamentais dentro de uma 

organização. Para que a empresa tenha um bom resultado, é necessário que as pessoas 

trabalhem em conjunto e se comuniquem constantemente, assim, é indispensável que as 

relações de trabalho ocorram de forma equilibrada, garantindo o sucesso da organização. 

Conclui-se que, este estudo vem demonstrar como o relacionamento entre pessoas pode 

modificar o comportamento de um profissional no desenvolvimento de seu trabalho. 

 

Palavras-Chaves: Relacionamentos Interpessoais, Organização, Gestão de pessoas, 

Desempenho profissional. 
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ABSTRACT 

 

This work is a guiding theme Interpersonal Relationship. The main objective is to identify the 

extent to which interpersonal relationships can interfere with job performance at Bianchini 

LTD Logistics - in the municipality of Tapejara / RS. For this, we use methodological 

resources as a bibliographical analysis and exploratory research characterized by a case study, 

with field visits, observation and qualitative and quantitative research. In this study, stands out 

in a systematic manner, the Interpersonal Relationships are essential within an organization. 

For the company to have a good result, it is necessary that people work together and 

communicate constantly, so it is essential that labor relations take place in a balanced way, 

ensuring the success of the organization. In conclusion, this study comes as demonstrate the 

relationship between people can modify the behavior of a professional in the development of 

theirwork. 

 

Key Words: Interpersonal Relationships, Organization, Personnel management, Professional 

performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As organizações buscam cada vez mais as características pessoais e não apenas 

profissionais e técnicas de seus colaboradores. O temperamento, as atitudes (dentro e fora da 

organização), a maneira de se relacionar e liderar pessoas, são atualmente fatores importantes 

no trabalho, na família, no grupo de amigos, entre outros. Nesse sentido, a simpatia, saber se 

comunicar, o respeito humano, ganham novas dimensões na Gestão Organizacional nos 

tempos atuais. 

As pessoas tem se destacado não apenas pelo seu profissionalismo, mas também pela 

sua capacidade de se relacionar e ajudar seus colegas de trabalho, obtendo consenso em uma 

equipe, pois não adianta apenas fazer bem as suas tarefas, é fundamental ter jogo de cintura e 

diplomacia. 

  As organizações devem promover diariamente a integração entre os seus 

colaboradores, fazendo aflorar a reciprocidade entre eles. Assim, levará cada um a conviver 

da melhor maneira possível dentro do contexto interpessoal, uma vez que com essa integração 

terá colaboradores mais conscientes do seu papel no grupo, bem como da sua verdadeira 

posição dentro da organização, tendo como consequência um melhor desempenho na 

atividade desenvolvida. 

 As organizações bem-sucedidas estão percebendo que apenas podem crescer, 

prosperar e manter sua continuidade se forem capazes de otimizar o retorno sobre os 

investimentos de todos os parceiros. Principalmente, o dos empregados. E quando uma 

organização está voltada para as pessoas, a sua filosofia global e sua cultura organizacional 

passam a refletir essa crença (CHIAVENATO, 2010, p. 11). 

     Neste contexto, as relações interpessoais aparecem de forma crucial para a 

sobrevivência do colaborador no mundo corporativo. Assim, o presente estudo visou 

desenvolver uma análise sobre quais problemas de relacionamento refletem no 

comportamento e desempenho dos colaboradores da Bianchini Logística LTDA. 

 A pesquisa é classificada como teórica-empírica, onde foi desenvolvido um estudo 

exploratório, através de um estudo de caso, com abordagem qualitativa e instrumento de 

análise quantitativa, onde as informações, coleta de dados e questionários foram aplicados e 
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desenvolvidos diretamente na empresa. Diante disso, busca-se identificar as causas e 

comportamentos que refletem no relacionamento dos colaboradores, e com os resultados 

propor alternativas de melhorias e sugestões que possam ser implantadas na organização.  

 Para buscar atender a esses objetivos, além da pesquisa de campo, utilizou-se algumas 

obras como ponto essencial, tais como Chiavenato, Fernandes, Fischer, Gil, Luz, Rodrigues.  

O presente trabalho esta organizado em vários tópicos, além da introdução e 

considerações finais. O Referencial Teórico que fundamenta este projeto aborda os seguintes 

temas: Gestão de Pessoas, que trata da maneira de lidar com as pessoas dentro da 

organização; Cultura Organizacional que apresenta o modo de vida da empresa; Clima 

Organizacional, que é a visão que os colaboradores têm do ambiente de trabalho; Qualidade 

de Vida no Trabalho tem a preocupação em manter a satisfação e a qualidade de vida do 

empregado na execução de suas tarefas; e Relacionamentos Interpessoais que diz respeito às 

relações propagadas no ambiente de trabalho ou fora dele. 

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

O Relacionamento Interpessoal é indispensável em qualquer organização. É por meio 

das pessoas que a empresa apresenta resultados, sejam eles bons ou ruins, evidenciando a 

necessidade de se investir nas Relações Humanas. Sabe-se que a convivência no ambiente de 

trabalho nos exige lidar com diferenças de opinião, de visão, de cultura, de valores éticos, 

entre outros. Portanto, é preciso que se estabeleçam relações equilibradas de trabalho, pois 

somente assim poderá ser desenvolvido algo em equipe. 

O ambiente de trabalho é um local propício a gerar problemas de relacionamento, os 

mesmos ocorrem de forma expressiva nas organizações, o que acaba gerando desmotivação 

na realização das tarefas, baixo rendimento, fofocas e brigas entre colegas e até mesmo 

causando problemas psicológicos nas pessoas. A falta de atenção do líder da organização ou 

da área de Gestão de Pessoas para resolver a questão pode gerar a perda de um funcionário 

que sempre contribuiu com a empresa. 

Ninguém duvida que um bom ambiente de trabalho seja um importante diferencial 

em termos de retenção de talentos, quando se trabalha em um ambiente tranquilo, com uma 
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equipe bem integrada ocorre uma significativa melhora na produtividade e nas relações 

humanas. Diante do exposto, emergiu a seguinte pergunta de pesquisa: De que forma os 

relacionamentos interpessoais podem interferir no desempenho profissional na Bianchini 

Logística? 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Identificar como os relacionamentos interpessoais podem interferir no desempenho 

profissional na empresa Bianchini Logística LTDA.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Analisar comportamentos frequentes que refletem no relacionamento dos 

colaboradores; 

 Mensurar possíveis causas que geram conflitos interpessoais; 

 Analisar se as relações externas à empresa influenciam em seus comportamentos no 

ambiente de trabalho; 

 Propor soluções para os conflitos de relacionamento. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Diante do forte impacto causado pela globalização, concorrência, comportamento do 

consumidor e do colaborador, as empresas se tornam cada vez mais competitivas. Tudo isso 

transforma o processo de produção, comunicação e serviços dentro de uma empresa. Tais 
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mudanças ocorrem com tamanha velocidade, que vem forçando as organizações a se 

reestruturarem em diversos setores, sendo um deles o setor de Gestão de Pessoas. Este campo 

trata dos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Sabe-se que os problemas de 

relacionamento interferem no rendimento, motivação, no trabalho em equipe e na forma da 

pessoa agir em relação ao seu trabalho. Diante disso, a empresa deve propor ao colaborador 

soluções e auxiliá-lo na resolução do problema. 

Costa aponta as relações interpessoais como um dos elementos que contribuem para 

a formação do relacionamento real na organização. Ele ainda descreve sobre a humanização 

no ambiente de trabalho que é de fundamental importância para as organizações, porque o 

trabalhador precisa ser reconhecido e respeitado como ser humano. (COSTA,2002, p.21) 

A empresa é um ambiente em que as pessoas trabalham e vivem a maior parte de 

suas vidas. A maneira como esse ambiente é moldado e estruturado influencia diretamente na 

qualidade de vida das pessoas, no comportamento e nos objetivos pessoais e profissionais de 

cada um. Por isso, as pessoas dão muito de si e esperam algo em troca, seja a médio ou longo 

prazo. 

Numa organização visando atingir os objetivos pessoais e da equipe de trabalho, é 

necessário que o funcionário encontre um bom clima para desempenhar suas funções. O clima 

organizacional se refere às propriedades motivacionais no ambiente interno da organização, 

que gera aos profissionais diferentes tipos de motivação, influenciando no comportamento e 

relacionamento dos mesmos. 

Assim, observa-se que a Gestão de Pessoas é importante dentro de uma organização, 

a percepção da qualidade do clima organizacional auxilia o gestor a elevar o nível de 

satisfação dos colaboradores, fazendo com que os mesmos se sintam ouvidos, respeitados, 

motivados e participem da melhoria da empresa, apresentando maior rendimento, qualidade e 

produtividade. 

Visto a relevância dos Relacionamentos Interpessoais no Ambiente de Trabalho, 

justifica-se a escolha deste assunto para um estudo mais aprofundado, visando ampliar o 

conhecimento nesta área de atuação e auxiliar na resolução de problemas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O Referencial Teórico que fundamenta este projeto aborda os seguintes temas: 

Gestão de Pessoas, Cultura Organizacional, Clima Organizacional, Qualidade de Vida no 

Trabalho e Relacionamentos Interpessoais, os quais vão ser desenvolvidos a seguir, utilizando 

como principais autores, Chiavenato, Fernandes, Fischer, Gil, Luz, Rodrigues. 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A expressão Gestão de Pessoas passou a substituir a área de Recursos Humanos com 

o passar dos anos devido ao aumento da competitividade no mercado de trabalho, e trata do 

modo de como lidar com as pessoas dentro de uma organização. A Gestão de Pessoas baseia-

se no fato de que o desempenho de uma organização depende, principalmente, das pessoas 

que a compõem e de sua contribuição, bem como da forma como as mesmas são organizadas, 

estimuladas, capacitadas e como são mantidas em um ambiente de trabalho adequado. 

 

 

A Gestão de Pessoas (GP) é uma área muito sensível à mentalidade que predomina 

nas organizações. Ela é extremamente contingencial e situacional, pois depende de 

vários aspectos, como a cultura que existe em cada organização, da estrutura 

organizacional adotada, das características do contexto ambiental, do negócio da 

organização, da tecnologia utilizada, dos processos internos, do estilo de gestão 

utilizado e de uma infinidade de outras variáveis importantes (CHIAVENATO, 

2008, p.8). 

 

O contexto da Gestão de Pessoas é formado por pessoas e organizações, onde uma 

depende da outra para atingir os objetivos, sejam eles individuais ou organizacionais, desta 

forma as mesmas passam a ser vistas como parceiras, atuando em busca do sucesso conjunto. 

Para Gil (2001, p17), “Gestão de pessoas é a função gerencial que visa à cooperação das 

pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto 

individuais.” 

 O trabalho toma considerável tempo da vida e dos esforços das pessoas, que dele 

dependem para a subsistência e sucesso pessoal. Separar o trabalho da existência das pessoas 

é muito difícil, senão quase impossível, diante da importância e do impacto que o trabalho 
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nelas provoca. Assim, as pessoas dependem das organizações nas quais trabalham para atingir 

seus objetivos pessoais e individuais, pois crescer na vida e ser bem sucedido depende do 

crescimento dentro das mesmas. Por outro lado, as empresas também dependem diretamente 

das pessoas para operar, produzir seus bens e serviços, atender seus clientes, competir nos 

mercados e atingir seus objetivos globais e estratégicos (CHIAVENATO, 2000, p. 17). Nesse 

contexto: 

 

 
[...] as práticas de RH são delegadas aos gerentes de linha em toda a organização, os 
quais passam a serem gestores de pessoas, enquanto as tarefas operacionais e 

burocráticas não essenciais são transferidas para terceiros através da terceirização. 

As equipes de RH livram-se das atividades operacionais para proporcionar 

consultoria interna, para que a área possa assumir atividades estratégicas de 

orientação global, visando ao futuro e ao destino da organização e seus membros. As 

pessoas passam a constituir agentes ativos e inteligentes que ajudam a administrar os 

demais recursos organizacionais (CHIAVENATO, 2008, p.42). 

 

 

 Conforme relata Fischer (2002, p.11), toda e qualquer organização depende, em 

maior ou menor grau, do desempenho humano para seu sucesso. Por esse motivo, desenvolve 

e organiza um modelo de gestão de pessoas, sendo este determinado por fatores internos e 

externos à própria organização. Assim, para diferentes contextos históricos ou setoriais são 

encontradas diferentes modalidades de gestão.  

Para Fischer, o que distingue um modelo de outro são as características dos 

elementos que os compõem e sua capacidade de influenciar na vida organizacional, dando-

lhes identidade própria. O modelo deve diferenciar a empresa em seu mercado, contribuindo 

para a fixação de sua imagem e de sua competitividade (2002, p.11). 

 

A estrutura ou modelo organizacional delineiam também as características do 

modelo de gestão de pessoas utilizado na empresa. Uma estrutura departamental 

orientada para a cadeia de comando e controle implica um modelo segmentado e 

restritivo. Por outro lado, uma estrutura matricial, por unidades de negócio ou em 

rede, demanda práticas de recursos humanos, através das quais se perceba a empresa 

como uma totalidade (FISCHER, 2002, p. 15). 

 
 

Segundo Chiavenato, nos tempos atuais as organizações estão ampliando sua visão e 

atuação estratégica. Todo processo produtivo somente se realiza com a participação conjunta 

de diversos parceiros, cada qual contribuindo com algum recurso. (2010, p. 8) O autor ainda  

apresenta no quadro a seguir, a grande importância dos seres humanos no contexto 
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organizacional, apontando a questão básica de trata-los como recursos organizacionais ou 

como parceiros da organização. 

 

Pessoas como Recursos 

 

Pessoas como Parceiros 

 Empregados isolados nos cargos; 

 Horário rigidamente estabelecido; 

 Preocupação com normas e regras; 

 Subordinação ao chefe; 

 Fidelidade à organização; 

 Dependência da chefia; 

 Alienação em relação a organização; 

 Ênfase na especialização; 

 Executoras de tarefas; 

 Ênfase nas destrezas manuais; 

 Mão-de-Obra. 

 Colaboradores agrupados em equipes; 

 Metas negociadas e compartilhadas; 

 Preocupação com o resultado; 

 Atendimento e satisfação do cliente; 

 Vinculação à missão e a visão; 

 Interdependência entre colegas e equipes; 

 Participação e comprometimento; 

 Ênfase na ética e na responsabilidade; 

 Fornecedora de atividades; 

 Ênfase no conhecimento; 

 Inteligência e talento. 

Quadro1: As pessoas são recursos ou parceiros da organização? 

Fonte: (Chiavenato, 1999, p7) 

  

Há empresas que insistem na ideia de que as pessoas são apenas recursos, que vivem 

à mercê das tecnologias, não merecem confiança, pois são apenas fornecedoras de sua força 

física, que deve esforçar-se ao máximo para cumprirem suas tarefas, a ênfase para os 

proprietários da empresa está no rendimento de seus colaboradores. Porém, esta é uma ideia 

que já esta ultrapassada e acaba comprometendo o sucesso de uma organização. 

Atualmente as pessoas buscam estar bem informadas e quando ficam insatisfeitas 

com o trabalho procuram por empresas que valorizem seu pessoal, que os tratem de forma 

diferenciada, considerando-os muito mais do que simples trabalhadores. Os funcionários que 

são parceiros da organização atingem as metas, trabalham muito bem em equipe, se 

preocupam com a empresa, assim, esse fator contribui muito para o sucesso da mesma. 

As pessoas podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas de uma organização, 

dependendo da maneira como elas são tratadas. Elas podem ser o sucesso como podem ser o  

problema. É melhor tratá-las como fonte de sucesso. Para que os objetivos da Gestão de 

Pessoas sejam alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elementos básicos 

para a eficácia organizacional (CHIAVENATO, 2008, p. 11). 
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A área de Gestão de Pessoas abrange várias atividades em uma organização, como 

descrição e análise de cargos, recrutamento, orientação, seleção, planejamento de recursos 

humanos, treinamentos, avaliação de desempenho, remuneração, relações sindicais, 

segurança, motivação, saúde e bem estar. Acredita-se que para uma empresa obter sucesso, 

ela deve ser capaz de otimizar o retorno sobre o investimento de todos os seus parceiros, 

principalmente dos seus empregados. 

Chiavenato (2008)  apresenta os seis processos básicos de Gestão de Pessoas:  

 Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e seleção; 

 Processo de Aplicar Pessoas: Desenho de cargos, avaliação de desempenho; 

 Processo de Recompensar Pessoas: Remuneração, benefícios e serviços; 

 Processo de Desenvolver Pessoas: Treinamento, mudanças, comunicações; 

 Processo de Manter Pessoas: disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida, 

relações com sindicatos; 

 Processo de Monitorar Pessoas: Banco de dados, sistema de informações 

gerenciais. 

Diante de tantas mudanças ocorridas nesta área, cabe ao profissional de Gestão de 

Pessoas, a parceria, o policiamento e controle das atividades necessárias, buscando ser 

estratégico e atuar em conjunto com seus colaboradores, visando tornar um ambiente flexível, 

através de parcerias que gerem resultados positivos e competitivos para a organização. Com 

isso, no próximo item será analisado algumas ideias referentes a cultura organizacional, a qual 

está intrinsicamente relacionada as pessoas e a organização. 

 

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Devido à grande abrangência e influência da Cultura Organizacional dentro da 

organização, torna-se necessário salientar sua importância nos resultados da empresa. O 

comportamento de cada pessoa dentro da organização é adaptado de acordo com as definições 

da cultura, isso implica no modelo de gestão e na devida eficácia da empresa. Chiavenato 

(1999, p. 138) expressa o conceito de cultura organizacional como sendo “equivalente ao 

modo de vida da organização em todos os seus aspectos, como ideias, crenças, costumes, 

regras, técnicas, entre outros.” 

Cada empresa possui seu modelo de gestão e cultura própria. Fica a seu critério a 

forma de definir seus valores e determinar a visão, missão e política a serem seguidas, além 
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de repassá-las aos empregados e assim, criar a cultura da organização. A imagem que a 

empresa adquirir perante a sociedade será o reflexo da boa ou má administração da cultura 

que foi imposta. 

Wagner e Hollenbeck (1999, p. 367) conceituam cultura organizacional com “uma 

maneira informal e compartilhada de perceber a vida e a participação na organização, que 

mantém os seus membros unidos e influencia o que pensam sobre si mesmos e seu trabalho”.  

Os autores utilizam-se de fatores como informal e compartilhada, ou seja, a cultura deve ser 

aceita e compartilhada por todos e estar presente no cotidiano, nas conversas, nos 

comportamentos, nas atitudes, entre outros. Porém ele não retrata no seu conceito a 

necessidade de fatores formais também influenciarem na cultura organizacional. 

 A presença de uma cultura organizacional pode ser percebida a partir dos primeiros 

contatos que se tem com a organização, pois a mesma pode se manifestar de várias maneiras. 

A forma mais comum dela se apresentar consiste no cenário interno, onde se pode perceber 

maior ou menor interferência das ações proporcionadas pelos fatores externos, pois segundo 

Srour (2005, p. 374), “as mudanças organizacionais ocorrem quando se conjugam as pressões 

externas com as forças internas”. 

  Observa-se que o significado da cultura organizacional é bastante parecido entre os 

autores, a organização estabelece sua forma de acordo com o cotidiano, constitui sua 

personalidade a partir das atitudes tomadas e define seu caráter conforme sua ética e justiça. 

Existem fatores que podem ser vistos facilmente, pois estão explícitos, enquanto que outros 

requerem uma análise detalhada, pois estão implícitos e são de difícil observação. 

A cultura organizacional é importante para unir as equipes, definir padrões e 

procedimentos, estabelecer políticas e princípios, criar e manter missão e visão, moldar 

comportamentos, proporcionar eficiência e conquistar resultados. Fundamentados nos 

princípios de sua direção, a empresa possui status de única, com definições e características 

próprias, tornando-se diferente das demais. 

Wagner e Hollenbeck (1999, p. 367) definiram quatro funções básicas da cultura na 

organização que têm como objetivo principal unir socialmente a organização, ajudando a 

reforçar o comportamento da equipe. Serve como uma série de fatores que, quando unidos, 

ajudam a explicar como e porque as coisas são do jeito que são. Essas funções são: dar aos 

membros uma identidade organizacional, facilitar o compromisso coletivo, promover a 

estabilidade organizacional e moldar o comportamento para ajudar os membros a dar sentido 

a seus ambientes. 
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Assim, a cultura deve ser vista como uma ferramenta diferenciada e de grande 

importância para a sobrevivência da organização. Da mesma forma que existe um 

planejamento nas diferentes áreas, como a financeira ou comercial, é necessário haver uma 

preocupação em relação à cultura organizacional da empresa, para que esta possa trazer 

benefícios e não prejuízos. 

Desta forma, o conceito de clima organizacional vem ao encontro com a cultura 

organizacional, pois, o ambiente de trabalho contribui de forma positiva ou negativa para o 

desempenho na execução das tarefas. 

 

2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

É a visão que os colaboradores têm do ambiente de trabalho em que estão inseridos. 

Essa visão pode se dar de várias formas pois, cada indivíduo tem uma percepção, e essa 

percepção influência direta ou indiretamente no modo como as pessoas executam suas 

atividades, na motivação, comportamento e na satisfação dos mesmos. 

O Clima Organizacional indica a satisfação dos membros de uma organização em 

relação a diferentes aspectos da cultura organizacional e da realidade da empresa, tais como: 

políticas de Recursos Humanos, modelo de gestão, comunicação, valorização do profissional 

e a identificação com a empresa. Segundo Luz (2006, p. 14):  

 

 
A cultura organizacional influencia o comportamento de todos os indivíduos e 

grupos dentro da organização. Ela impacta o cotidiano da organização: suas 

decisões, as atribuições de seus funcionários, as formas de recompensas e punições, 

as formas de relacionamento com seus parceiros comerciais, seu mobiliário, o estilo 

de liderança adotado, o processo de comunicação, a forma como seus funcionários 

se vestem e se portam no ambiente de trabalho, seu padrão arquitetônico, sua 

propaganda, e assim por diante.  

 

 

Apresentando um agradável Clima Organizacional, é provável que seja efetivada a 

satisfação das necessidades pessoais e profissionais dos funcionários. Em contrapartida, onde 

o clima é desagradável, sempre existirá frustrações, insegurança, desconfiança e incerteza 

entre os colaboradores. Segundo Chiavenato (2004, p.53) o clima organizacional é favorável 

quando proporciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes, produzindo 
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elevação do moral interno. É desfavorável quando proporciona frustração daquelas 

necessidades. Ainda segundo Chiavenato (2003) as dimensões do clima são:  

 

Estrutura organizacional – pode impor liberdade ou limites de ação para as 

pessoas através de regras, regulamentos, autoridade, especialização, etc. O clima 

será agradável se obtiver liberdade.  

 Recompensas – a organização pode criticar ou incentivar os colaboradores pelos 

resultados alcançados, quanto mais estímulo e incentivo melhor será o clima 

organizacional.  

 Calor e apoio – a organização pode manter um clima de cooperação ou de 
negativismo, quanto melhor o companheirismo melhor será o clima.  

Responsabilidade – pode reprimir ou incentivar o comportamento das pessoas por 

meio da negação de iniciativa, restrição quanto a decisão pessoal, etc.  

Risco – a situação de trabalho pode estimular no sentido de assumir novos desafios 

como protetora para evitar riscos, quanto maior o estímulo melhor será o clima.  

Conflitos – a fim de evitar choques ou incentivar os diferentes pontos de vistas a 

organização pode estabelecer regras e procedimentos, administrando os conflitos por 

meio da confrontação.  

 
 

Chiavenato aponta que o clima organizacional tem grande influência na motivação, 

satisfação e desempenho sobre as pessoas e por meio de variações em algumas dessas 

dimensões pode ser criado diferentes climas organizacionais. Observa-se no clima 

organizacional insatisfatório, muitos conflitos entre funcionários e chefia, ocasionando 

prejuízos para a empresa. O alto índice de rotatividade em uma empresa é um fator que pode 

estar relacionado à insatisfação dos colaboradores com o clima organizacional. 

  Segundo Luz (2006) o CO, pode ser bom, prejudicado ou ruim. Ele explica que um 

clima bom é aquele onde o funcionário sente-se motivado, satisfeito, dedicado, que se 

orgulham em fazer parte da empresa e que indica seus conhecidos e parentes para trabalharem 

nela, ou seja, são comprometidos com a organização. 

Para Chiavenato (2003, p. 610), o clima de uma empresa pode ser saudável ou 

doentio, pode ser quente ou frio, pode ser negativo ou positivo, satisfatório ou insatisfatório, 

dependendo de como os participantes se sentem em relação à sua organização. 

Sirota, Mischkind e Meltzeri (apud ARAÚJO e GARCIA 2009) apontam três fatores 

que contribuem para um clima positivo: 

 Equidade: no sentido de compreender que os superiores de qualquer nível são justos 

na relação com a estrutura social, quanto melhor a resposta para essas questões, 

melhor será o clima organizacional; 

 Realização: pode ser entendida em estar bem na organização, ser respeitado no 

trabalho que executa, em estar em uma organização com responsabilidades sociais e 

que respeite as leis; 
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 Companheirismo: existe competição entre pessoas do mesmo cargo, deixando assim o 

companheirismo em plano inferior. Mas deve-se buscar uma relação amistosa para que 

se tenha um agradável clima organizacional. O conflito deve existir, mas o que se deve 

eliminar é o conflito predador. 

As organizações que apresentam um clima organizacional favorável, retém grandes 

profissionais e futuros talentos, pois estes terão seu trabalho reconhecido e o prazer de 

trabalhar em um ambiente motivador que lhe proporcione o crescimento profissional no 

mercado de trabalho. 

As empresas e a sociedade estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar 

um desempenho satisfatório em relação a qualidade de vida no trabalho, surge então, o estudo 

deste conceito que busca suprir as necessidades pessoais e da equipe. 

 

2.4 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 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 

(RODRIGUES, 1994). Por muitos anos o trabalho se realizou através da coleta, de trabalho 

extrativo, caça, pesca e pastoreio, tudo voltado para a sobrevivência de cada um. Após a 

Revolução Industrial passou-se a exigir um novo modelo de organização do trabalho, com 

especialização das tarefas e divisão do trabalho. 

 

 

A origem do termo “Qualidade de Vida no Trabalho”atribui-se a Eric Trist e seus 

Colaboradores do TavistockInstitute, em 1950. Eles desenvolveram uma abordagem 

sócio técnica da organização do trabalho, agrupando o indivíduo, o trabalho e a 

organização, com base na análise e na reestruturação da tarefa, buscando melhorar a 

produtividade, reduzir os conflitos e tornar a vida dos trabalhadores menos penosa 

(FERNANDES, 1996, p. 40). 

 

 

A QVT é um tema recente e bastante discutido nas organizações e instituições 

acadêmicas, devido à grande aplicabilidade de seus programas, sejam eles por motivos de 

compensação financeira ou modismo. Tolfo e Piccinini (2001, p.167) enfatizam que, “[...] 

embora a temática da qualidade de vida no trabalho tenha recebido considerável atenção 
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nestas duas últimas décadas, ainda existe alguma incerteza com relação ao sentido exato do 

termo”. 

No entendimento de França e Arellano (2002, p. 296), QVT são as ações tomadas 

pela empresa para implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no 

ambiente de trabalho, sempre em busca de uma melhor qualidade de vida para seus 

colaboradores. Com o surgimento dos programas de qualidade total, a implantação de 

políticas relacionadas à qualidade de vida dos trabalhadores foi se tornando cada vez mais 

constante, embora se saiba que muito ainda se tem a fazer. Contudo, a qualidade de vida dos 

trabalhadores vai além de um programa de benefícios que inclua tíquetes alimentação, planos 

de saúde e festas de final de ano, pois os colaboradores não têm sua vida restrita apenas à 

empresa.  

Novos conceitos e atitudes relacionados ao modo de vida dentro e fora das empresas 

estão sendo estruturados por diversos segmentos da sociedade e do conhecimento científico 

como saúde, ecologia, ergonomia, psicologia, sociologia, economia, administração e 

engenharia. Essas contribuições permitem identificar duas dimensões principais na gestão da 

qualidade de vida no trabalho: a) Individual: aprofundamento da compreensão a respeito do 

estresse e das doenças associadas às condições do ambiente organizacional; b) 

Organizacional: expansão do conceito de qualidade total, que deixa de estar ligada somente a 

processos e a produtos, para abranger aspectos comportamentais e satisfação de expectativas 

individuais, visando à concretização dos resultados da empresa (FRANÇA; ARELLANO, 

2002, p. 296). 

Para Chiavenato (2009), qualidade de vida implica em criar, manter e melhorar o 

ambiente de trabalho, seja em suas condições físicas de higiene e segurança, seja em suas 

condições psicológicas e sociais. Essas atitudes resultam em um ambiente de trabalho 

agradável e amigável e melhora constantemente a qualidade de vida das pessoas dentro da 

organização e inclusive fora dela. Ela representa o grau em que os membros da organização 

são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através de sua atividade na organização, 

envolvendo inúmeros fatores, são eles: 

 

 
[...] a satisfação com o trabalho executado; possibilidades de futuro na organização; 

o reconhecimento pelos resultados alcançados; o salário e os benefícios recebidos; o 

relacionamento humano dentro do grupo e da organização; o ambiente psicológico e 

físico de trabalho; a liberdade de decidir; a possibilidade de participar, entre outros. 

A QVT afeta atitudes pessoais e comportamentos importantes para a produtividade 
como: motivação para o trabalho, adaptabilidade e flexibilidade a mudanças no 
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ambiente de trabalho, criatividade e vontade de inovar (CHIAVENATO, 2009, p. 

334).  

 

 

Uma das tendências da Administração de Recursos Humanos é investir em 

programas e benefícios direcionados para a Qualidade de Vida do Trabalhador, como forma 

de adquirir vantagem competitiva através do comprometimento dos colaboradores com a 

organização (SILVA, 2001). Criar programas voltados à qualidade de vida dos colaboradores 

requer alguns investimentos financeiros e mudanças organizacionais, principalmente na 

maneira de pensar e agir por parte dos integrantes da organização.  

O movimento pela Qualidade de Vida no Trabalho emerge, então, com o objetivo de 

buscar o equilíbrio entre o indivíduo e a organização, através da interação entre exigências e 

necessidades da tecnologia e do trabalhador, de modo que os cargos adaptem-se tanto aos 

indivíduos quanto à tecnologia da organização (VIEIRA apud ROCHA, 2002 p.26). 

Acredita-se que a satisfação no trabalho não pode estar isolada da vida do indivíduo 

como um todo, é preciso que se considere a sua vida social. Segundo Rodrigues (1994, p.93), 

“os empregados que possuem uma vida familiar insatisfatória tem o trabalho como o único ou 

maior meio para obter a satisfação de muitas de suas necessidades, principalmente, as 

sociais”. Vasconcelos (2001, p. 25) acrescenta: “A construção da Qualidade de Vida no 

Trabalho ocorre a partir do momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o 

que chamamos de enfoque biopsicossocial.”  

Observa-se que a Qualidade de Vida no Trabalho tem implicações no campo do 

trabalho, familiar e social do indivíduo. O objetivo fundamental é que se construa um 

ambiente de trabalho que seja bom para o funcionário se sentir satisfeito e para a empresa 

atingir seus resultados. 

O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho sofreu evoluções em suas concepções 

ao longo dos anos e cada período apresenta uma forma diferente de ser entendida. O quadro a 

seguir apresenta de forma sucinta, alguns modelos teóricos de QVT, e respectivamente as 

dimensões consideradas por cada autor: 
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Quadro II: Modelos teóricos em Qualidade de Vida do Trabalho.  

Fonte:adaptado de Fernandes (1996), Limongi-França (2004),e Limongi e Kanikadan (2006). 

 

 

 

Modelo Teórico Dimensões Consideradas 

 

 

Walton (1973) 

Compensação justa e adequada  

Condições de trabalho seguras e saudável  

Oportunidades imediatas para desenvolver e usar as 

capacidades humanas  

Oportunidades futuras para o crescimento contínuo  

Integração social na organização  

Constitucionalismo na organização  
Trabalho e espaço total na vida  

Relevância social do trabalho  

 

 

Hackman e 

Oldhan (1975) 

Variedade de Habilidade  

Identidade da Tarefa  

Significado da Tarefa  

Inter-relacionamento  

Autonomia  

Feedback  

 

Westley (1979) 
 

Econômica  

Política  

Psicológica  

Sociológica 

 

Werther e 
Davis (1983) 

Organizacional  

Ambiental  
Comportamental  

 

Belanger (1983) 
 

Trabalho em si  

Crescimento pessoal e profissional  

Tarefas com significado  

Funções e estruturas organizacionais abertas  

 

 

Huse e Cummings (1985) 
 

Participação do trabalhador  

Projeto de cargos  

Inovação no sistema de recompensas  

Melhoria no ambiente de trabalho  

 

 

Fernandes (1996) 
 

Condições de Trabalho  

Saúde  

Moral  

Compensação  

Participação  
Comunicação  

Imagem Empresa  

Relação Chefe/subordinado  

Organização do Trabalho  

 

 

França (1996) 
 

BPSO-96  

Biológicas  

Psicológica  

Sociais  

Organizacional  

 

Limongi-França (2006) 
 

BEO-Bem-estar Organizacional  

Produtividade  

Legitimidade  

Perfil dos líderes  
Práticas e Valores  

Nova Competência  
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Portanto, os fatores apresentados no quadro II confirmam a importância do bem estar 

dos colaboradores, assim acredita-se que o ser humano agrega cada vez mais valor e 

participação no sucesso de uma empresa. O conceito de relacionamento interpessoal surge, 

então, como uma necessidade de desenvolver estratégias que durem a longo prazo, visando 

contribuir para o bom andamento da organização, visto sua importância no desempenho das 

tarefas individualmente e em equipe. 

 

2.5 RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS NO TRABALHO 

 

    As relações interpessoais propagadas no ambiente de trabalho sofrem influências da 

cultura/estrutura organizacional e são reguladas para alcançar eficiência e resultados. O ser 

humano busca incessantemente a felicidade, a realização de sonhos e a convivência pacífica e 

harmoniosa com o outro tanto dentro quanto fora da organização. 

Os relacionamentos no trabalho são diferentes dos que se busca em nossa vida por 

dois motivos: o primeiro é que não podemos escolher nosso chefe, nossos clientes, 

fornecedores, colegas, parceiros, enfim. O segundo motivo é que independente de gostarmos 

ou não das pessoas do nosso local de trabalho, precisamos nos dar bem para realizarmos um 

bom trabalho em equipe, e para termos uma boa vivência na organização. 

Pessoas convivem e trabalham com pessoas e como seres humanos reagem e 

interagem como tais: comunicam-se, expressam ideias, simpatizam, sentem prazer em suas 

produções, atraem-se, antipatizam, sentem aversões, aproximam-se, afastam-se, entram em 

conflito, demonstram solidariedade, competem, colaboram, desenvolvem e trocam afeto. São 

vivências e experiências, isto é, produções da essência do ser humano e não só bagagens 

culturalmente adquiridas e tecnicamente desenvolvidas. Segundo Moscovi apud Salinas: 

 
 

 

Essas interferências ou reações, voluntárias ou involuntárias, intencionais ou 

inintencionais, constituem o processo de interação humana, em que cada pessoa na 

presença de outra pessoa não fica indiferente a essa situação de presença 

estimuladora. O processo de interação humana ocorre permanentemente entre 

pessoas, sob forma de comportamento manifesto e não manifestos, verbais e não 

verbais, pensamentos, sentimentos, reações mentais ou físicos corporais. Como por 

exemplo: um olhar, um sorriso, um gesto, uma postura corporal, um deslocamento 

físico de aproximação ou afastamento, constitui formas não verbais de interação 

entre pessoas (1998, p: 32). 
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 Ao se tratar da composição e estrutura dos grupos sociais, recentes pesquisas 

evidenciaram a existência, dentro de um grupo social, de laços de amizade, de simpatia ou 

mesmo de antipatia, tais que podem reforçar a coesão do grupo ou destruir sua eficácia. ( 

WEIL1995, p.33). As relações interpessoais estão sendo cada vez mais valorizadas no cenário 

das organizações. O capital humano faz a diferença, as pessoas é que são o diferencial 

competitivo das empresas, e o bem estar no ambiente de trabalho resulta em produtividade e 

resultados. 

No ambiente de trabalho, grupos de pessoas compartilham tarefas a serem 

executadas, tarefas estas, predeterminadas, com um modelo de comportamento a ser seguido, 

tais como: comunicação, cooperação, respeito, amizade, dentro de uma ética profissional. À 

medida que as atividades e interações prosseguem, os sentimentos despertados podem ser 

diferentes do comportamento indicado inicialmente e então, inevitavelmente os sentimentos 

influenciarão as interações e as próprias atividades, que repercutem na eficácia do trabalho.  

Tratando de Relações Interpessoais conclui Moscovi apud Salinas: 

 

 
 

Sentimentos positivos de simpatia e atração provocarão aumento de interação e 

cooperação, repercutindo favoravelmente nas atividades e ensejando maior 

produtividade. Por outro lado, sentimentos negativos de antipatia e rejeição tenderão 
à diminuição das interações, ao afastamento, à menor comunicação, repercutindo 

desfavoravelmente nas atividades, com provável queda de produtividade (l998, p: 

34). 
 

 

 

Este ciclo de atividades que envolve interação e sentimentos não se relaciona 

diretamente com a competência de cada pessoa e sim através da influência do grupo e da 

situação de trabalho. Profissionais competentes individualmente podem render muito abaixo 

de sua capacidade devido a esta influência. Sucesso (2002, p.27) relata que “O 

autoconhecimento e o conhecimento do outro são componentes essenciais na compreensão de 

como a pessoa atua no trabalho, dificultando ou facilitando as relações”. A autora aponta que 

as dificuldades encontradas são a falta de objetivos pessoais e dificuldade em priorizar e 

ouvir. 

As emoções, intrínsecas ao indivíduo, inevitavelmente se fazem presentes nas 

relações de trabalho, sejam elas positivas ou negativas. De acordo com Sucesso (2002, p.95), 

“três emoções primarias atuam sobre o comportamento: o medo, a ira e o afeto, que se 

apresentam de forma direta ou através de disfarces ou mascaras”. O medo é um entrave dentro 

das organizações, as pessoas não o demonstram, apenas disfarçam, tornando-se pessoas 
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desmotivadas, não acreditando em sua própria capacidade de inovar e criar. A raiva/ira por 

sua vez, se apresenta em forma de inveja do outro, da sua capacidade, competência, na disputa 

por cargos. Essas emoções causam sofrimento e precisam ser trabalhadas para que as relações 

interpessoais tornem-se saudáveis melhorando a qualidade de vida no trabalho. Requer 

parceria, cooperação, polidez e respeito – virtudes derivadas do amor (BOM SUCESSO, 

2002, p. 153). 

Os líderes tem um importante papel na mudança e manutenção das relações 

interpessoais, através de incentivos e ações que tornem o clima positivo, que levam a 

satisfação do trabalho mantendo um diálogo aberto prevenindo e evitando conflitos. Costa 

(2004, p. 17-21) discorre sobre a humanização no ambiente de trabalho “aponta as relações 

interpessoais como um dos elementos que contribuem para a formação do relacionamento real 

na organização”. Ele ainda relata que para os autores que estudam o tema, as relações 

interpessoais são de fundamental importância para os indivíduos como para as organizações 

no que diz respeito à produtividade e a qualidade de vida no trabalho. 

Dentro desta perspectiva é possível construir relações interpessoais saudáveis a partir 

do autoconhecimento, de como ver o outro, suas qualidades, empatia. Mudar o 

comportamento e alterar hábitos dependem somente do próprio indivíduo. O afeto nas 

relações de trabalho é capaz de construir dias melhores nas organizações que requerem 

coragem, leveza, consistência, rapidez, exatidão e multiplicidade (BOM SUCESSO, 2002 p. 

11,apud BRONDANI, 2010, p.20) 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

(MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 65) 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

  A natureza da presente pesquisa pode ser classificada como teórico empírica. 

Conhecimento empírico, também chamado vulgar ou de senso comum, é o conhecimento do 

povo, obtido ao acaso, após ensaios e tentativas que resultam em erros e em acertos. Esse tipo 

de conhecimento é ametódico e assistemático (CERVO, BERVIAN, 2002, p. 8). 

 Os autores ainda complementam que através do conhecimento empírico, a pessoa 

conhece o fato e sua ordem aparente, tem explicações concernentes à razão de ser das coisas e 

das pessoas. Tudo isso é obtido das experiências feitas ao acaso, sem método e de 

investigações pessoais feitas ao sabor das circunstâncias da vida ou então sorvido do saber 

dos outros e das tradições da coletividade ou, ainda, tirado da doutrina de uma religião 

positiva (CERVO, BERVIAN, 2002, p. 9). 

 A partir da construção de um quadro teórico, “o pesquisador organiza suas ideias em 

relação ao processo que está investigando [...] e as dimensões teóricas envolvidas no estudo” 

(MINAYO e DESLANDES, 2008, p. 227). Depois de estabelecer um aparato teórico de 

suporte e sustentação à investigação, “definem-se os indicadores e as variáveis para 

representar os conceitos no nível empírico” (MINAYO e DESLANDES, 2008, p. 228). 

 A presente pesquisa pode ser classificada como exploratória. O estudo exploratório, 

designado por alguns autores como pesquisa quase científica ou não científica é, 

normalmente, o passo inicial no processo de pesquisa pela experiência e um auxilio que traz a 

formulação de hipóteses significativas para posteriores pesquisas (CERVO, BERVIAN, 2002, 

p. 69). Ainda segundo os autores, a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da 

situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos componentes da mesma. 

(CERVO, BERVIAN, 2002, p. 69). 

 Quanto ao procedimento trata-se de um estudo de caso. Este método é caracterizado por 

ser um estudo intensivo. Nesta técnica, leva-se em consideração, principalmente, a 

compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos os aspectos do caso são 

investigados (FACHIN, 2006, p. 45) 

 O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 

procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 

perspectiva pragmática que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto 

quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador. 

(FONSECA, 2002, p.34) 
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A pesquisa terá abordagem qualitativa com instrumento de análise quantitativa. 

Segundo Fachin (2006, p. 78) a variável quantitativa é determinada em relação aos dados ou à 

proporção numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita ao acaso, porque a variação 

de uma propriedade não é quantificada cientificamente. Já a variável qualitativa é 

caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não somente mensuráveis, mas também 

definidos descritivamente. (FACHIN, 2006, p. 81) 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

População é um conjunto de elementos passíveis de serem mensurados com respeito a 

variáveis que se pretende levantar. A população pode ser formada por pessoas, famílias, 

empresas, ou qualquer outro tipo de elemento, conforme os objetivos da pesquisa. (DIEHL; 

TATIM, 2004, p. 64)  

Para Richardson (2007, p.158), amostra é definida como sendo “qualquer subconjunto 

do conjunto universal ou da população”. De acordo com Diehl e Tatim (2004, p. 63), na 

pesquisa científica em que se quer conhecer as características de uma determinada população, 

é comum observar apenas uma amostra de seus elementos e, a partir dos resultados dessa 

amostra, obter valores aproximados ou estimados para as características de interesse. 

A população desta pesquisa foram os funcionários da Bianchini Logística, que são 47 

motoristas e 2 coordenadores do setor. A mesma foi aplicada somente no setor de logística, 

tendo em vista que os problemas voltados a Relacionamento Interpessoal afetam diretamente 

este setor. 

 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

  Visando coletar os dados da pesquisa, foi realizada uma observação na empresa e 

posteriormente foi utilizado um questionário com o objetivo de elucidar a questão da 

pesquisa. A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 

os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar (MARCONI, 

LAKATUS, 2012, p.76). 
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Ainda conforme as autoras, a observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter 

provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não tem consciência, mas que 

orientam seu comportamento (MARCONI, LAKATUS, 2012, P.76). 

No questionário, a informação coletada pelo estudioso limita-se tão somente às 

respostas escritas e preenchidas pelo próprio pesquisado. Trata-se de um instrumento de 

pesquisa muito popular, utilizado para diversos fins (FACHIN, 2006, p. 158). Ainda 

conforme a autora: 

 

 

O questionário consiste em um elenco de questões que são submetidas a certo 
número de pessoas com o intuito de coletar informações. E, para que a coleta de 

informações seja significativa, é importante verificar como, quando e onde obtê-las. 

Há várias formas de se coletar informações por meio de um questionário. As mais 

utilizadas são: pessoalmente, via postal, por malote, telefone, via portador, etc. 

(FACHIN 2006, p. 18). 

 

 

 O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador e junto com o mesmo, deve ser explicado a natureza da pesquisa, sua 

importância objetivos e a busca por respostas (MARCONI, LAKATUS, 2012, p. 86). 

 

 

3.4 ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi efetuada após o questionário ser aplicado aos colaboradores da 

empresa em estudo, o mesmo possui 12 questões abertas e fechadas. Foi realizada uma análise 

estatística através de tabelas e gráficos, e uma análise de conteúdo, baseada na pesquisa 

qualitativa, com o intuito de responder os objetivos propostos na presente pesquisa. 

Para Best apud Marconi, Lakatus (2010), “A análise dos dados representa a aplicação 

lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação”. A importância dos dados esta não em 

si mesmos, mas em proporcionarem respostas às investigações (MARCONI, LAKATUS, 

2010, p. 151). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 A empresa em estudo foi fundada em 01 de Outubro de 2009, situada no Município de 

Tapejara, norte do Rio Grande do Sul. Antes disso a logística era vinculada à Bianchini Industria de 

Plásticos LTDA atuante desde 1994. A Bianchini Logística LTDA é uma empresa pertencente ao 

Grupo Bianchini, que é constituído pelas seguintes empresas. 

Bianchini Agricultura: Agricultura  

Bianchini Center Modas: Loja de Calçados e Confecções 

Bianchini Empreendimentos: Construção Civil 

Bianchini Logística: Transportes 

Bimóveis: Administração e Participações 

Plasbil Revestimentos: Industrialização do PVC para a Construção Civil 

  A mesma é dedicada ao transporte de cargas e conta com um grupo de 49 colaboradores 

com uma frota de 44 caminhões e 3 carretas que atuam prestando serviços para a empresa 

Plasbil Revestimentos no transporte de forros de PVC, rodapés, portas, placas modulares, 

placas divisórias e matéria prima para a fabricação do produto. A empresa atinge 100% da região 

Sul, parte da região Sudeste, Centro Oeste, e o estado da Bahia na região Nordeste, bem como 

exportação.  

 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir do objetivo exposto nesta pesquisa, 43 funcionários e 2 coordenadores do 

setor responderam a presente pesquisa, apenas 4 não responderam por motivo de férias. O 

processo de realização da pesquisa ocorreu através de uma observação realizada na empresa, 

após foi aplicado o questionário aos colaboradores que estavam presentes e foi deixado o 

questionário para o coordenador de setor aplicar aos funcionários que estavam viajando, a 

partir das respostas produziu-se a apresentação e análise dos dados coletados durante a 

pesquisa realizada com os funcionários da empresa Bianchini Logística. Os resultados desta 

analise pode ser vista nos gráficos abaixo. 
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Gráfico 1: Tenho um ótimo relacionamento com meus colegas de trabalho. 

 
 

Analisa-se que a maioria dos funcionários possui um bom relacionamento com os colegas de 

trabalho, conforme resposta de 91,11% dos entrevistados; 2,22% afirmam que não possuem 

um bom relacionamento e 6,67% consideram que as vezes possuem um bom relacionamento. 

 

 

Gráfico 2: Tenho oportunidades de interação com meus colegas dentro da empresa. 

 
 

Observa-se que 80% dos entrevistados considera que possui oportunidades de interação com 

os colegas na empresa, 2,22% responderam que não tem oportunidade e 17,78% responderam 

que às vezes tem oportunidade. A interação que ocorre entre os funcionários são almoços, 

festas de final de ano, coquetel dos aniversariantes do mês, campeonato de futebol e a 

interação que ocorre no dia-a-dia. 
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Gráfico 3: Os relacionamentos que possuo com meus colegas fora da empresa interferem no 

trabalho? Se a resposta for sim, Por que?  

 
 

86,67% dos entrevistados responderam que os relacionamentos externos a empresa não 

interferem no desenvolvimento do trabalho, 6,66% responderam que as vezes interfere e 

6,67% responderam que interfere e levantaram as seguintes questões: Para nos comunicarmos 

melhor;  porque as pessoas são as mesmas, só em local diferente; porque muitos problemas 

que acontecem lá fora, acaba interferindo no relacionamento na empresa. 

 

 

Gráfico 4: Existe empatia entre os colegas de trabalho? 

 
 

Através do questionário observa-se que 40% dos funcionários possui empatia com os colegas, 

31,11% consideram que as vezes, e 28,89% consideram que não existe empatia entre os 

colegas. 
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Gráfico 5: São trabalhados os conflitos existentes no trabalho para que não influenciem 

negativamente o relacionamento interpessoal? Se a resposta for sim, como são trabalhados? 

 
 

Observa-se que 42,22% dos colaboradores consideram que os conflitos não são trabalhados, 

31,11% considera que as vezes são trabalhados e 26,67% considera que os conflitos existentes 

no trabalho são trabalhados. Conforme relato dos funcionários os conflitos são trabalhados 

através de reuniões, palestras, conversa com a psicóloga, com entendimento, diálogo, 

cooperação, sempre tentando resolver os problemas para que não fique mal-entendido. 

 

 

Gráfico 6: Sei ouvir e quando necessário sou ouvido em minha equipe? 

 

 

Conforme o questionário, 73,33% dos colaboradores consideram que sabem ouvir e são 

ouvidos na equipe, 4,45% consideram que não, e 22,22% afirma que as vezes sabem ouvir e 

são ouvidos. 
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Gráfico 7: Os conflitos gerados por problemas de relacionamento ocasionam problemas ao 

colaborador? Se a resposta for sim, quais? 

 
 

Sobre os conflitos gerados por problemas de relacionamentos, 35,56% responderam que não 

geram problemas ao colaborador, 4,22% responderam as vezes e 22,22% responderam que 

ocasionam problemas sim. Conforme relato dos funcionários, os principais problemas são: 

Exclusão, fofocas, stress, desânimo, disputa entre colegas. 

 

 

Gráfico 8: Os colaboradores possuem relacionamento fora do ambiente de trabalho? 

 
 

 

Analisa-se que 73,33% dos colaboradores possuem relacionamento fora do local de trabalho, 

11,11% não possuem e 15,56% responderam que às vezes possuem relacionamento com os 

colegas fora da empresa. 
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Gráfico 9: São desenvolvidas ações para melhorar os relacionamentos? 

 
 

Sobre desenvolver ações para melhorar os relacionamentos, 35,56% responderam que são 

desenvolvidas, 40% responderam que não, e 24,44% responderam às vezes. As ações 

promovidas são as integrações entre os funcionários e palestras. 

 

 

Gráfico 10: Quais os fatores influenciam de forma positiva os relacionamentos interpessoais? 

 
 

Nesta questão 55,56% dos entrevistados considera que todos os fatores que influenciam de 

forma positiva os relacionamentos são a amizade, coleguismo, trabalho em equipe e boa 

convivência; 17,78% considera somente a amizade, 6,66% considera o coleguismo, 8,89% o 

trabalho em equipe e 11,11% a boa convivência. 
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Gráfico 11: Quais os fatores influenciam de forma negativa os relacionamentos interpessoais? 

 
 

Entre os fatores que influenciam de forma negativa os relacionamentos o de maior destaque 

com 62,22% são as intrigas, 6,67% as viagens, 8,89% grupo de colegas e 22,22% considera 

que todas essas alternativas influenciam negativamente. Alguns funcionários completaram 

suas respostas afirmando que outros fatores que influenciam de forma negativa os 

relacionamentos são: A forma como são distribuidas as viagens e caminhões novos; e a 

diferença de tratamento dos coordenadores entre alguns funcionários.   

 

 

Gráfico 12: Quais as causas que geram os conflitos? 

 

Sobre as causas que geram os conflitos de relacionamento, 17,78% responderam que são as 

rotas de viagens, 31,11% responderam grupo de colegas, 22,22% responderam 

disponibilização do veículo e 28,89% consideram todas as alternativas. Os funcionários ainda 

acrescentaram: muito mal distribuída a frota nova de veículos; que somente algumas pessoas 

tem valor; privilegio que alguns tem em relação a outros nas cargas e escolhas; algumas das 
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causas são apenas regras da empresa e só causam conflito pelo entendimento distorcido do 

colaborador; algumas pessoas levam para a empresa os problemas de casa. 

Assim, observa-se através das respostas dos entrevistados, que o grande problema de 

relacionamento ocorre devido à gestão da coordenação do setor, pois as maiores reclamações 

envolvem diretamente as decisões tomadas pelos coordenadores sobre veículos, viagens e 

tratamento aos funcionários. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Investigando as possíveis Relações Interpessoais nesta pesquisa, verifica-se que estas 

estão presentes em todas as Relações Sociais. Onde existirem mais de dois indivíduos, 

apresenta-se uma Relação Interpessoal de grupo, dentro de um contexto de trabalho chama-se 

Relação Interpessoal no Trabalho. 

 

O ser humano é eminentemente social: ele não vive isolado, mas em 

contínua interação com seus semelhantes. Nas interações humanas, 

ambas as partes envolvem-se mutuamente, uma influenciando a 

atitude que a outra ira tomar, e vice-versa. Devido às suas limitações 

individuais, os seres humanos são obrigados a cooperarem uns com 

os outros, formando organizações para alcançar seus objetivos. A 

organização é um sistema de atividades conscientemente 

coordenadas de duas ou mais pessoas. A cooperação entre elas é 

essencial para a existência da organização.( CHIAVENATO, 1993, 

p, 20). 

 
 

 Sabe-se que dentro de um ambiente de trabalho, grupos de pessoas compartilham 

tarefas e, à medida, que as atividades e interações se desenvolvem, alguns sentimentos são 

despertados: comunicação, cooperação, respeito, amizade dentro de uma ética profissional. Os 

sentimentos positivos provocam aumento de interação e cooperação, favorecendo nas 

atividades e ensejando maior produtividade. Da mesma forma, os sentimentos negativos, 

repercutem desfavoravelmente nas atividades, resultando na queda de produtividade, intrigas 

e mal estar entre os colegas, podendo profissionais competentes render muito abaixo de sua 

capacidade por influência do grupo e do ambiente do trabalho. 
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 Nos estudos levantados com os funcionários da empresa percebe-se que a maioria dos 

funcionários possuem um bom relacionamento interpessoal, que os fatores que influenciam de 

forma positiva os relacionamentos são baseados na amizade, coleguismo, trabalho em equipe 

e boa convivência; da mesma forma o principal fator negativo citado foi intrigas e as 

principais causas geradoras dos conflitos são, rotas de viagem, distribuição do veículo quando 

é comprado frota nova e grupo de colegas. 

De uma forma geral e respondendo ao objetivo desta pesquisa que é identificar como 

os relacionamentos interpessoais podem interferir no desempenho profissional em uma 

organização conclui-se que as intrigas partem das causas que geram os conflitos. Neste 

contexto, propõe-se que a distribuição dos veículos seja feita partindo do funcionário mais 

antigo, até o funcionário mais novo e o funcionário mais antigo somente ganhará caminhão 

novo quando o último funcionário que entrou na empresa ganhar o veículo novo, pois 

segundo observação na empresa, tem funcionários que ganham veículo novo a cada frota 

nova. Sobre as rotas de viagem é proposto um rodízio, sendo que cada motorista faça todas as 

regiões, e não sempre a mesma. Assim, acabaria com as intrigas geradas pelos “grupinhos” de 

colegas. Da mesma forma, sugere-se que as práticas de Recursos Humanos sejam reavaliadas 

pela direção da empresa que deverá propor punições, pois, tratar o problema através de 

conversas com a Psicóloga não esta sendo suficiente para solucioná-lo. 

Sendo assim, entende-se através desta pesquisa que o relacionamento interpessoal 

está diretamente ligado à forma como cada um percebe, sente, e se manifesta em relação ao 

outro, se cada motorista cuidasse de seu veículo e de sua viagem, se dar importância ao 

trabalho do outro, não haveria intrigas. No ambiente de trabalho, é importante manter contatos 

saudáveis, que gerem sentimentos positivos, facilitando não só a harmonia entre as pessoas, 

como também a produtividade e a eficácia. 
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ANEXO 

 

Questionário 

Cargo:       Idade: 

Tempo de trabalho na empresa:  

1-    Tenho um ótimo relacionamento com meus colegas de trabalho. 

       ( ) Sim  ( ) Não   ( ) As Vezes 

2- Tenho oportunidades de interação com meus colegas dentro da empresa. 

         ( ) Sim  ( ) Não   ( ) As Vezes 

    3 – Os relacionamentos que possuo com meus colegas fora da empresa interferem no 

trabalho. 

  ( ) Sim   ( ) Não   ( ) As Vezes 

 Se a resposta for sim, Por Que? _______________________________ 

4– Existe empatia entre os colegas de trabalho. 

            ( ) Sim  ( ) Não   ( ) As Vezes 

5- São trabalhados os conflitos existentes no trabalho para que não influenciem negativamente 

o relacionamento interpessoal. 

  (     ) Sim   ( ) Não   ( ) As Vezes 

  Se a resposta for sim, Como são trabalhados? _______________________________ 

 

      6- Sei ouvir e quando necessário sou ouvido em minha equipe. 

      (     ) Sim        ( ) Não   (  ) As Vezes    
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7-Os conflitos gerados por problemas de relacionamento, ocasionam problemas ao 

colaborador. 

       (     ) Sim   ( ) Não      ( ) As Vezes 

Se a resposta for sim. Quais ? _______________________________________________ 

 

8 - Os colaboradores possuem relacionamento fora do ambiente de trabalho. 

       (     ) Sim   ( ) Não  ( ) As Vezes 

 

9 - São desenvolvidas ações para melhorar os relacionamentos. 

       (     ) Sim   ( ) Não  ( ) As Vezes 

 Se sim Quais?________________________________________________ 

 

10- Quais os fatores influenciam de forma positiva os relacionamentos interpessoais? 

   ( ) amizade   ( ) coleguismo ( ) trabalho em equipe  ( ) boa convivência 

   ( ) Outros. Quais?_____________________________________________________ 

 

11- Quais os fatores influenciam de forma negativa os relacionamentos interpessoais? 

( ) liderança   ( ) viagens  ( ) grupo de colegas  ( )intrigas 

( )Outros. Quais?______________________________________________________ 

 

12- Quais as causas que geram os conflitos? 

( ) rotas de viagens ( )   ( )   ( ) grupos de colegas    

( )  disponibilização do veiculo ( )  

Outras. Qual?______________________________________________ 


