
BACKES, Débora Marilia 

SILVA, Jonathan Augusto da 

FARIA, Reginaldo Regis de 

BOITO, Peterson Luis 

Fasul – Faculdade Sul Brasil 

RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, todos os setores da vida moderna exigem o trabalho em grupo. O homem já não pode trabalhar 

sozinho. A divisão do trabalho, a especialização cada vez maior, torna o dia-a-dia da empresa mais dependente 

do grupo e, consequentemente, dos indivíduos que o compõe. Dada essa característica do trabalho, no cenário 

atual, é importante verificar se as pessoas têm conhecimento da importância das relações humanas, do 

relacionamento interpessoal na empresa. O objetivo deste trabalho é abordar as relações humanas e verificar 

como as relações interpessoais são tratadas nas empresas. 

Segundo Sampaio (2000) Relações Humanas é a 

interação entre duas pessoas, no mínimo, 

assumindo a forma física, mímica e verbal. Para 

Minicucci (1982) a expressão relações humanas 

tem sido empregada com frequência, para referir-se 

a relações interpessoais, que podem ocorrer entre 

uma e outra pessoa, entre membros de um grupo e 

entre grupos numa organização. Lima (1973) afirma 

que as relações humanas se estendem a todos os 

campos de atividades: no comércio, na indústria, na 

administração pública, nos esportes, nas escolas, 

nos lares. 

 

Figura 1: Relações humanas 
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De acordo com Milkovich e Boudreau (2000), “boa 

parte do relacionamento com os empregados é 

estruturada para enviar a mensagem de que a 

organização é uma instituição preocupada em 

proteger, assistir e tratar com justiça todos os 

membros”. De fato, a forma como uma organização 

encara seus funcionários influencia no tratamento 

recebido por estes.  

 

 

 

Com este trabalho percebemos a importância das 

relações humanas no trabalho, e se estendem em 

todos os aspectos profissionais e pessoais, para 

que as relações sejam positivas precisa haver a boa 

comunicação e cooperação entre as partes e com a 

preocupação da empresa em ter esse bom 

relacionamento deixa uma imagem positiva a 

empresa. De acordo com Weil (1978), o bom 

relacionamento interpessoal é importante para se 

obter e conservar a cooperação e a confiança dos 

membros do grupo. 

 

Os problemas de relacionamento se encontram, em 

sua maior parte, onde pessoas diferentes trabalham 

diariamente juntas. A boa comunicação e a 

utilização da cooperação são fatores essenciais 

para a realização das Relações Humanas de modo 

satisfatório (SAMPAIO, 2002). Segundo Andrade 

(2003) as diretrizes técnicas e atividades que visam 

melhorar os contatos pessoais entre os funcionários 

de uma instituição (pública ou privada) e o público 

em geral constituem aquilo que se chama de 

atendimentos do público ou relações com o público, 

ou ainda relações com o público em geral. Esses 

contatos pessoais podem ser divididos em diretos e 

indiretos. Os diretos são caracterizados pela 

presença física, enquanto os indiretos são feitos por 

meio de telefone e correspondência, e se 

caracteriza pela quantidade de pessoas. No contato 

direto, as expressões faciais ou corporais, as 

palavras, os gestos, que transmitem desejos, 

experiências, intenções e sentimentos e são 

extremamente importantes. 

CONCLUSÃO 


