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RESUMO  

O principio de relações humanas, fazem parte do nosso dia a dia, pois é por meio deste que 

conseguimos nos comunicar, conhecer pessoas, descobrindo assim que estas diferem umas 

das outras, pois dificilmente, iremos encontrar alguém exatamente a nossa imagem. Foco 

principal deste trabalho é analisar os diferentes tipos de relações dentro do âmbito trabalhista, 

respeitando assim a questão hierárquica, diferentes opiniões a questões dentro da empresa em 

que estamos colaborando, respeitando assim os horários de funcionamento, a maneira de se 

comportar e se relacionar dentro do ambiente de trabalho, principalmente o trabalho em 

grupo. Devemos despertar para as relações humanas como forma de provocarem alta na 

produtividade de experimentos, de comportamentos, de conteúdos, como recompensa e 

sanções não materiais. Falar em relações humanas é considerar todo tipo de relação social ou 

interação entre os indivíduos. Dentro do campo das relações humanas há variações para cada 

área especificamente, as relações humanas no trabalho, que será abordada neste trabalho, 

assim como esta, há também as relações humanas na saúde, na educação, relação humana 

social, etc. Relações humanas no trabalho, por exemplo, são necessárias pelo fato de que 

todos os setores da vida exigem trabalho em grupo, o homem já não pode trabalhar sozinho. A 

divisão do trabalho cada vez maior torna o dia a dia da empresa mais dependente do grupo, e 

dos indivíduos que o compõe. Valem lembrar que as relações humanas não estão estritamente 

ligadas apenas às relações entre as pessoas, mas ao também ambiente de trabalho, ou de 

atuação. 
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INTRODUÇÃO  

Tem- se por objetivo mostrar que pesquisas apontam que um dos problemas para a 

falta de produtividade no trabalho muitas vezes está relacionado à insatisfação do trabalhador 

com o ambiente de trabalho e às vezes também com as pessoas que ali estão esta foi uma 

experiência feita por Elton Mayo que segundo ele, para se chegar a solução dos problemas de 

relações humanas foi preciso fazer experiências, que ligou a produtividade à satisfação dos 

trabalhadores mudando o ambiente de trabalho e conhecendo cada individuo. Isso fez com 

que ele chegasse à conclusão de que os indivíduos não podem ser tratados isoladamente, mas 

sim como um grupo.   

O objetivo de cada indivíduo é o bem-estar, já o da empresa é a eficiência, e isso acaba 

gerando conflitos, portanto, a função dela é estabelecer um equilíbrio entre a produtividade e 

a satisfação dos trabalhadores. 

  

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1.1 MÉTODOS DE PESQUISA. 

Trata-se de um dos métodos utilizados para a formação deste artigo foi à utilização site 

(artigos prontos, pesquisas), tendo em vista a finalidade de adquirir informações necessárias 

para diagnosticar conceito e, conquistas já conquistada.  

Conforme Gil, 2008 

Uma pesquisa exploratória é exatamente o que a situação anterior sugere. O objetivo 

de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco 

conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, você 

conhecerá mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses. Como 

qualquer exploração, a pesquisa exploratória depende da intuição do explorador 

(neste caso, da intuição do pesquisador). Por ser um tipo de pesquisa muito 

específica, quase sempre ela assume a forma de um estudo de caso. P.5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

 

1.2 Relações Humanas. 
 

Muito se tem falado sobre as deficiências nas Relações Humanas no ambiente de 

trabalho. Profissionais despreparados para atuar num mercado competitivo e altamente 

exigente apresentam-se diariamente aos empresários em busca de emprego. A baixa 

escolaridade, a falta de bons modos e de traquejo social tem contribuído para isso. O 

fenômeno da globalização trouxe mudanças significativas tanto para as pessoas quanto para as 



 

 
 

 
 

corporações. No meio organizacional de hoje, se observam investimentos destinados não 

apenas às novas tecnologias, como também em ações voltadas ao desenvolvimento do capital 

humano e das atitudes comportamentais. 

Mas por que motivo às empresas voltaram suas atenções para as competências 

relacionadas ao comportamento dos profissionais? A resposta surge da necessidade de 

encontrar um diferencial significativo para o negócio, e essa busca culmina nas pessoas. O 

desenvolvimento de competências comportamentais passou a ser trabalhado, na prática, em 

treinamentos dinâmicos que abordam as relações humanas e aplicam técnicas de 

sensibilização, em que o colaborador faz uma reflexão sobre seus relacionamentos pessoais e 

profissionais, e uma análise em relação às escolhas feitas todos os dias e que nortearão suas 

vidas, tanto na organização como fora dela. O assunto “relações humanas” está vinculado ao 

Respeito Pessoal – que compreende promover o relacionamento profissional baseado na ética, 

no respeito e no reconhecimento das diferenças de cada pessoa. 

Com esses treinamentos, os resultados se evidenciam na melhoria no desempenho 

das pessoas; aumento do orgulho pessoal em pertencer à empresa; crescimento da satisfação 

dos colaboradores; maior retenção de talentos; aumento na participação no mercado; 

progresso na qualidade dos serviços e atendimento; melhoria da imagem institucional; 

expansão dos negócios da empresa; aumento da eficácia organizacional; equipes mais 

inspiradas para superação de metas e a motivação das pessoas em busca de objetivos. A 

convivência humana é difícil e desafiante, porque cada um reage de maneira diferente quando 

está inserido em um grupo de trabalho. Profissionais competentes individualmente podem 

render muito abaixo de sua capacidade por influência do grupo e das situações de trabalho. 

De acordo com Moscovici, 2008 “o processo de interação humana é constituído 

através dessas reações voluntárias ou involuntárias, intencionais ou não intencionais”. Você 

precisa dominar os conhecimentos técnicos necessários, ou seja, é indispensável ser 

competente em sua área específica de atividade. 

Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de resolver tudo sozinho e não gosta de 

interagir e trabalhar com pessoas não se desespere, porque a competência interpessoal pode 

ser desenvolvida. E para que isso aconteça, destacamos algumas dicas valiosas que podem 

colaborar na convivência com pessoas diferentes e evitar problemas desnecessários: 

1. Respeite o seu colega de trabalho. Pratique a empatia! 

2. Dê atenção com quem fala com você. Evite interromper a palavra; espere sua vez. 

3. Controle suas reações agressivas. Esqueça a indelicadeza e ironia. 



 

 
 

 
 

4. Sempre que precisar resolver algum problema procure seu chefe imediato. Não pule 

hierarquia! 

5. Conheça melhor as pessoas com quem irá trabalhar com o intuito de compreendê-los e 

se adaptar as suas características individuais 

6. O sorriso nos lábios desarma qualquer pessoa: conquiste-as! Lembre-se que acionamos 

72 músculos para franzir a testa e somente 14 para sorrir. 

7. Seja prestativo na medida certa para não ser mal interpretado. 

8. Procure as causas da sua antipatia, a fim de vencê-las e não contaminar seu ambiente 

de trabalho. 

9. Quando estiver participando de discussões em grupo, defina bem o sentido das 

palavras para evitar duplo sentidos e mal-entendidos. 

10. Seja cauteloso ao criticar. Fale o que pensa sem magoar as pessoas que estão ao seu 

redor. 

 

1.3 Fatores que influenciam as relações humanas no ambiente de trabalho. 

 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. 

A preocupação com o bem-estar e satisfação dos colaboradores deve ser manifestada pela 

implantação de programas de relacionamento ligados a fatores como comunicação, 

cooperação, envolvimento dos empregados, proteção física, estresse dos indivíduos, 

assistência, estresse, disciplina e conflito.  

Essas práticas favorecem a manutenção de um clima organizacional que beneficia a 

todos por preservarem o respeito mútuo, a criatividade, a colaboração e a motivação dos 

empregados no trabalho (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000).  

 
                                                        O fracasso da maioria de nossas empresas não 

está na falta de conhecimento técnico, e sim, na 

maneira de lidar com as pessoas. Foge à nossa 

compreensão o hábito dos administradores em 

achar que os trabalhadores não produzem com 

qualidade apenas por falta de conhecimento 

técnico. Na realidade, isso está ocorrendo devido 

também à maneira como são tratados pela 

direção das empresas. (GLASSER, 1994, p 15). 

 



 

 
 

 
 

Este artigo destacará cada um desses fatores que Milkovich e Boudreau (2000) 

apontam como importantíssimos para o relacionamento entre indivíduos e grupos no trabalho. 

 

1.4 Comunicação. 

 

A comunicação eficiente nas empresas consegue prever futuros comportamentos 

inadequados para neutralizá-los antecipadamente. No entanto, é essencial a disseminação de 

meios de comunicação rápidos e ágeis de forma que os empregados saibam quais condutas 

são proibidas e quais as obrigações são necessárias no tocante às atividades operacionais. Um 

meio muito comum para isso é o manual, que oferece instruções e orientações que devem ser 

obedecidas (CLAIR). Entretanto, os manuais são uma forma de comunicação unilateral. Com 

isso, outros meios precisam ser utilizados para que os colaboradores possam expressar 

claramente suas insatisfações, sugestões ou solicitações.  

             Quando os colaboradores percebem que podem se expressar e que serão 

ouvidos, eles se sentem mais motivados e isto se reflete na forma como 

encaram seu trabalho: como algo estimulante e não apenas obrigatório. Eles 

são os principais afetados pelas mudanças organizacionais e quando sabem 

que suas opiniões influenciaram essas mudanças, tendem a aceitá-las mais 

facilmente (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). 

 

1.5 Envolvimentos dos empregados e cooperação. 

Além da comunicação, deve haver outras ações que também estimulem o 

envolvimento das pessoas no trabalho.  

              Bons exemplos de envolvimento dos colaboradores estão relacionados à 

qualidade de vida no trabalho, que pressupõe que os trabalhadores, 

apropriadamente treinados, identifiquem problemas despercebidos 

referentes à qualidade dos produtos ou tarefas rotineiras. Esse envolvimento 

também pode ocorrer através da criação de comitês empregados-empresa 

para conseguir uma maior cooperação de determinados grupos 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 2000).  

 

De maneira geral, a administração das empresas, principalmente o administrador, 

deve gerenciar o processo de colaboração e envolvimento de seus subordinados, concedendo 

certa liberdade para eles se empenharem (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000).  

 

1.6 Conflitos entre trabalho e família. 

Em certos casos, a vida profissional pode passar a interferir na vida particular das 

pessoas, tomando o tempo que seria destinado aos familiares (MILKOVICH; BOUDREAU, 

2000). Talvez possa ser útil, a depender do tipo de trabalho e da quantidade de horas 



 

 
 

 
 

semanais, a permissão para que o colaborador monte seu próprio horário de trabalho. Outras 

opções válidas são o trabalho em tempo parcial e a função compartilhada, onde o trabalhador 

opta por receber salários menores para ficar mais tempo com sua família. Uma semana de 

quatro dias ou o trabalho em casa também estão sendo adotadas por algumas organizações. 

  

Outra alternativa que vem se mostrando eficaz é a concessão de creches ou 

escolinhas mantidas pelas empresas para os filhos de seus empregados, deixando 

estes tranquilos ao saber que, enquanto trabalham, suas crianças estão em ambientes 

seguros (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). 

 

1.7 Proteção e segurança física. 

 Entre os maiores perigos encontrados no ambiente de trabalho estão os acidentes, 

que provocam “lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou perda 

temporária ou permanente da capacidade de trabalhar” (LEI ORGÂNICA DA 

SEGURIDADE SOCIAL, Lei nº 8.213/1991).  

              Dessa forma, as empresas devem diagnosticar e avaliar os riscos de 

acidentes para, posteriormente, traçarem o planejamento adequado a fim de 

implementar programas de prevenção de riscos ambientais com a finalidade 

de assegurar a segurança física e a conscientização de seus trabalhadores  

                                                            quanto aos riscos no trabalho (SCHWAB; STEFANO, 2008).  

 

Essa conscientização se dá inicialmente através da utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI’s), cujo uso é obrigatório em lei. Segundo a norma reguladora N° 06 

da portaria 3.214/78, considera-se EPI: todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e 

a saúde no trabalho. Esses equipamentos, portanto, ajudam a prevenir diversos tipos de 

acidentes provocados pela execução das funções. Segundo a Comissão Interna de Prevenção 

os tipos de acidentes são:  

• Acidentes típicos: ocorrem na execução do trabalho na empresa ou a serviço desta.  

• Acidentes de Trajeto: ocorrem no caminho entre residência e local de trabalho. 

 • Doenças ocupacionais: são doenças causadas devido ao tipo de trabalho ou as 

condições ambientais do trabalho. Esses acidentes e doenças podem ultrapassar as fronteiras 

das empresas, repercutindo na sociedade ao provocar prejuízos humanos, sociais e 

econômicos (SESI-SEBRAE, 2005).  

Com isso, torna-se, além de necessário, vantajoso para as organizações a implantação 

de políticas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, evitando-se principalmente os 



 

 
 

 
 

custos incomensuráveis referentes às possíveis vidas perdidas.  

 

1.8 Estresse. 

Segundo Ballone e Moura (2008), o estresse no trabalho inclui as responsabilidades 

da função exercida, o clima de competição e as exigências de aprendizado constante. Estes 

autores ainda enfatizam que os fatores provocadores do estresse englobam sobrecarga, falta de 

estímulos, ruído excessivo, contínuo atraso do sono pelos horários de trabalho, ergonomia 

incorreta, frustrações do cotidiano, mudanças devidas às novas tecnologias, mudanças devidas 

ao mercado e mudanças auto - impostas. Somado a isso, a sociedade impõem aos seus 

membros padrões de conduta representados por posturas “politicamente corretas”, das quais 

exigem a “camuflagem” obrigatória das reais angústias, frustrações e emoções das pessoas a 

fim de se atender as expectativas de comportamento impostas pela vida moderna 

(BALLONE; MOURA, 2008).  

Portanto, as empresam devem identificar as causas do estresse em seus funcionários 

e encontrar formas de acabar ou, pelo menos, amenizar esses atritos, caso contrário, isso 

significará redução de produtividade individual e de produtividade coletiva, entre outros 

problemas.  

 

1.9 Conflito e disciplina. 

 Comportamentos inadequados ou trabalho ineficiente não podem passar 

despercebidos pelas organizações. Esses problemas podem ser resultados de conflitos, bem 

como podem causar conflitos.  

Chiavenato (2008) diz “o conflito origina-se da existência de relacionamentos em 

desacordo devido à incompatibilidade de interesses, atitudes ou intenções”. Ele conceitua 

conflito como “a interferência deliberada sobre a tentativa de outra parte de atingir seus 

objetivos”. Sendo assim, o conflito ocorre quando alguém, com determinado interesse, age ou 

omite-se em certas ocasiões para que outrem, com interesse incompatível, não consigam 

satisfazer sua própria vontade.  

              A organização responde a esses conflitos através da disciplina. Esta se 

configura como o autocontrole que o indivíduo tem sobre seu 

comportamento de maneira que faça somente o que é aceitável pela 

organização. Para que isso ocorra, é necessária a adoção de medidas para 

prevenção ou resolução de conflitos (CHIAVENATO, 2008).  

 

Além disso, a falta de disciplina dos colaboradores resulta em punições disciplinares 



 

 
 

 
 

que visam corrigir os comportamentos inadequados (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

Com dados de pesquisas constatamos que o estresse diário, é constante nos seres 

humanos. Nos resultados encontrados através de pesquisas já elaboradas, vemos que o auto 

índice de estresse esta relacionado com pessoas e principalmente com trabalho. 

 

Gráfico 1- demonstra momentos estressantes durante o dia das pessoas. 

 

Já em uma pesquisa feita com colaboradores de uma empresa viu-se que o maior 

grau de satisfação dos mesmos vem atarvés de beneficios que a empresa determina para cada 

um em sua função. 

 

Gráfico 2- Porcentagem relacionada com o que o colaborador espera em relação da 

empresa quando cumpre as metas. 

 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 
 

 
 

As organizações podem utilizar vários procedimentos formais para resolver conflitos, 

dos quais devem ser bem esclarecidos para todas as partes interessadas (MILKOVICH; 

BOUDREAU, 2000). Nesse respeito, os mesmos autores afirmam que as organizações podem 

adotar sistemas hierárquicos e sistemas de pares. Nos sistemas hierárquicos, os superiores 

avaliam os maus comportamentos e os fracos desempenhos para impor ações disciplinares. 

Nos sistemas de pares, membros do mesmo escalão hierárquico são responsáveis por avaliar e 

julgar as queixas dos empregados ou os comportamentos inadequados. Outro método 

utilizado é o ombudsman (ouvidor), do qual é implantado um sistema composto por um grupo 

de pessoas responsáveis em ouvir queixas e reclamações dos funcionários e buscar possíveis 

soluções que satisfaçam, ao mesmo tempo, tanto empregados quanto empregador. 

Independentemente dos procedimentos de resolução de conflitos adotados, eles devem ser 

imparciais e justos quanto ao julgamento e punições estabelecidas, dando prioridade a um 

acordo que possa favorecer ambas as partes envolvidas. Esses procedimentos precisam ser 

realizados o mais rápido possível de maneira que controlem a impaciência do conflitante e 

amenizem as preocupações em relação às decisões que serão tomadas (MILKOVICH; 

BOUDREAU, 2000). 
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