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RESUMO DA LÍNGUA VERNÁCULA 

 

 

Esta pesquisa trata sobre o relacionamento interpessoal nas organizações. Busca 
investigar como esses relacionamentos influenciam a vida profissional dos 
colaboradores. Para tal discute os conceitos de organização, motivação, 
produtividade, comunicação e diferença entre chefe, líder e subordinado. As reflexões 
construídas no texto permitem compreender a importância das relações entre chefia 
e subordinados, e como essas impactam a motivação e a produtividade do 
colaborador. Para a concretização deste trabalho, adotou-se como metodologia a 
pesquisa bibliográfica e levantamento de campo. Nesta pesquisa, descobriu-se que 
há fatores que alteram o ambiente empresarial, tornando-o satisfatório ou não, 
destacadamente a comunicação empresarial e a participação dos trabalhadores. 

Palavras-chave: Relações interpessoais; Chefia e Subordinados; Participação; 
Comunicação. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This research deals with interpersonal relationships in organizations. It seeks to 
investigate how these relationships influence employees' professional lives. For this it 
discusses the concepts of organization, motivation, productivity, communication and 
difference between boss, leader and subordinate. The reflections built in there 
research allow us to understand the importance of relationships between managers 
and subordinates, and how these impacts the motivation and productivity of  employee. 
For the accomplishment of this work, it was used as methodology the bibliographical 
research and field survey. In this research, it was discovered that there two factors that 
alter the environment, making it satisfactory or not, especially business communication 
and employee participation. 

Keywords: Interpersonal relations; Leadership and Subordinates; Participation; 
Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Muito se debate o quão importante são os relacionamentos interpessoais na vida 

das pessoas. Outro debate importante diz respeito a procura pela qualidade de vida 

dentro do ambiente profissional. Foram esses debates que motivaram a investigar 

como os referidos relacionamentos influenciam a vida profissional dos colaboradores, 

procurando identificar sua influência sobre a motivação e a produtividade. Para tanto, 

se fez um diagnóstico introdutório em duas empresas para compreender o processo 

de levantamento de dados que podem dar indícios de quais elementos merecem 

maior atenção para posterior aprofundamento. 

Segundo Davel e Vergara (2001), o relacionamento interpessoal é um dos temas 

que mais contribui para a complexidade da atividade de gestão de pessoas. Por meio 

dos relacionamentos interpessoais é que as pessoas se tornam membros da 

sociedade e desenvolvem a capacidade de sentir, agir e se comunicar. Nesse estudo, 

se observou a questão da comunicação, procurando identificar a percepção dos 

colaboradores em relação a sua participação na empresa. 

Apesar de muitos acreditarem que para uma boa conduta profissional só 

depende da forma com que o funcionário realiza as tarefas para as quais foi 

contratado. Mas não é só isso, pois a gestão e a liderança do superior hierárquico na 

organização são fatores muito influentes na motivação e na produtividade. Afinal, qual 

funcionário se sentirá bem em realizar suas atividades em um ambiente de muita 

pressão e falta de liberdade? 

O presente estudo tem como problemática central a percepção do trabalhador 

sobre alguns aspectos gerais de relacionamento entre chefia e subordinados, 

procurando identificar elementos que mereçam maior atenção para aprofundar 

estudos futuros e propiciar aprimoramento da gestão. Para este trabalho, foram 

indicados que a comunicação e o relacionamento chefia-subordinado exercem papel 

fundamental no desenvolvimento de uma organização.  

O tema escolhido tem como base principal o relacionamento dentro das 

organizações, estudando o papel do líder, que é de extrema importância. É por meio 

do desempenho dele que a organização conseguirá atingir seus objetivos e metas. O 

líder, além de contribuir diretamente no desempenho da organização, exerce um papel 

importante de sempre estar atento aos seus colaboradores, buscando um clima 
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adequado no ambiente de trabalho. (CARDOSO; SILVA, 2014, p.30 apud SILVA et 

al., 2007, p.9). 

O objetivo geral deste trabalho é para diagnosticar alguns indicativos iniciais para 

posteriormente aprofundar e refletir sobre as relações interpessoais nas organizações 

empresariais. 

Tem-se, como objetivo específico, avaliar alguns fatores, como a percepção do 

trabalhador sobre o trabalho, sobre sua participação, sobre a comunicação 

empresarial, que são fatores que influenciam o clima organizacional, a motivação e a 

produtividade dos colaboradores e são influenciados pelo líder nesse contexto. 

O presente trabalho se justifica pela relevante necessidade de realizar 

diagnósticos iniciais para descobriras causas da insatisfação dos trabalhadores em 

relacionamentos interpessoais dentro das organizações. Não se pode identificar 

causar originais sem estudos preliminares, que possam indicar pontos que mereçam 

estudos mais profundos para se descobrir a fonte dos problemas. Um diagnóstico 

inicial pode levar a diagnósticos mais detalhados, em um processo de descoberta 

mais cautelosa e assertiva das causas originais dos problemas organizacionais tais 

como relacionamento, comunicação entre outros. 

Atualmente tem se discutido que as relações entre chefia e subordinados estão 

cada vez mais distantes, o que afeta diretamente o ambiente organizacional e a vida 

profissional de cada integrante da organização. (CARDOSO; SILVA, 2014, p.26, apud 

BRONDANI, 2010, p.18). 

Estudos apontam que os colaboradores estão com alto índice de desmotivação 

e insatisfação com seus líderes, por falta de um relacionamento adequado para o 

ambiente e uma comunicação clara entre as partes. Quanto menor for a aproximação 

no dia a dia, maior serão os prejuízos, que vão desde o comportamento abusivo e 

inadequado dos líderes e seus colaboradores, a baixa produtividade por parte dos 

integrantes da organização. (CARDOSO; SILVA, 2014 apud SILVA et al. 2007, p.30). 

Mais especificamente, esse trabalho contribui com a identificação de problemas 

em duas organizações reais, podendo colaborar com os líderes/gestores delas no 

entendimento preliminar de suas respectivas realidades. Também contribui com 

sugestões do que merece diagnóstico mais detalhado, a fim de propiciar futuramente 

soluções que promovam um ambiente agradável e adequado para o desenvolvimento 

humano. 
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A estrutura dos capítulos abordados está relacionada com mais cinco seções 

fora a Introdução. A segunda seção apresentará teoria, tratando de organização, 

motivação e fatores que influenciam a motivação e produtividade. A terceira seção 

apresentará teoria sobre relações interpessoais, os pilares para relações 

interpessoais no trabalho, comunicação, diferença entre chefe, líder e liderança. A 

quarta seção apresentará metodologia aplicada nesta pesquisa. A quinta seção 

apresentará e analisará os resultados obtidos no diagnóstico preliminar. A sexta seção 

apresentará considerações finais, em seguida referências bibliográficas e apêndice. 
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2 A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

As organizações são consideradas espaços que realizam com pessoas a busca 

de um bem maior, procurando destacar-se no mercado, segundo Chiavenato, a 

organização é considerada, 

 

Uma organização é um conjunto de pessoas que atuam juntas em uma 
criteriosa divisão de trabalho para alcançar um propósito comum. As 
organizações são instrumentos sociais pelos quais muitas pessoas 
combinam seus esforços e trabalham juntas para atingir propósito que 
isoladamente jamais poderiam fazê-lo [...] (CHIAVENATO, 2014, p. 22). 

 

Toda organização necessita de pessoas para funcionar. As pessoas são 

essenciais para o desenvolvimento financeiro e mercadológico da organização, o que 

traz reconhecimento no mercado. Sem pessoas, as organizações não existiriam. Elas 

também se esforçam para alcançar seus objetivos pessoais. 

Mesmo com tecnologias de ponta, não é possível realizar diversas atividades 

sem o conhecimento humano. Para Palmeira (2003, p.22),  

 

[...] a organização nada mais é do que a reunião de pessoas com 

objetivos comuns, trabalhando integradamente.  Se analisarmos o conceito 

acima, concluiremos que ela, em sua essência, é composta por gente Se 

tirarmos as pessoas de uma organização, esta passa a ser uma abstração, 

pois sem as pessoas para trabalhar a fim de realizar seus objetivos, esta não 

existiria. O homem é o ser que produz, que muda a realidade, que transforma 

matéria-prima em produtos, que gera os bens de consumo ou os serviços 

necessários ao funcionamento do nosso sistema social [...]  

 

Cada organização desenvolve bens para o aumento de sua produtividade, 

porém proporciona alguma porcentagem para a sociedade, para que o dinheiro seja 

movimentado, as organizações precisam gerar empregos, para gerar bens, serviços 

e produtos, é desta forma que a sociedade se desenvolve. 

Para Casado (2012, p. 235), ‘’ uma organização é composta de pessoas, que 

trazem para seu interior suas necessidades, interesses, sonhos, potencialidades e 

limitações’’. Em uma organização, as pessoas que contribuem diretamente para o 

desempenho organizacional são chamadas de colaboradores ou subordinados, que 

são dirigidas pelos seus líderes para desenvolver suas atividades. 
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Entende-se que uma organização é conduzida por ações, então todos precisam 

colaborar, para isso as pessoas precisam estar motivadas para realizar suas tarefas. 

A motivação é importante para o desempenho do papel do colaborador, quanto 

mais importância e participação o colaborador tiver e sentir-se útil, maior a capacidade 

para o desenvolvimento da organização como um todo. Por meio da motivação, o 

funcionário se dedica e procura direcionar suas atividades para que sejam realizadas 

com qualidade.  

Quando se procura sobre motivação são diversos fatores que a envolve, 

 
Vamos definir motivação como o processo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o 

alcance de uma determinada meta. Quanto mais motivado a pessoa esteja 

em realizar alguma atividade maior será seu comprometimento, para o autor 

a motivação é um fator para alcançar uma determinada meta, ainda em 

muitas organizações os gestores entendem que quanto maior for uma meta 

para que o funcionário atinja maior será seu desempenho (ROBBINS, 2005, 

p.132). 

 

Quando as organizações procuram desenvolver programas de capacitação e 

investem em programas motivacionais, para que o funcionário perceba que seu papel 

é fundamental, porém todo este esforço pode ser em vão caso o colaborador não 

compreenda seu papel na organização, conforme (LÉVY- LEBOYER, apud 

CALVACANTI e col., 2009), ‘’ Sem motivação os dons mais raros permanecem 

estéreis, as capacidades adquiridas ficam em desuso, as técnicas mais sofisticadas 

sem rendimento’’. 

Pode-se dizer que motivação é a disposição para fazer alguma coisa, 

condicionada pela capacidade dessa ação de satisfazer uma necessidade. Uma 

necessidade é uma deficiência, algo que está faltando. Uma necessidade não 

satisfeita gera tensão [...] (MENEGON, 2012, p. 30). Caso o colaborador tenha 

vontade sobre algo que traga realização para ele, e que não consiga realizar, poderá 

gerar insatisfação com o trabalho ou ambiente, o que é prejudicial para a organização, 

a melhora só acontecerá caso está vontade seja realizada. 

Para contribuir com o entendimento sobre necessidades e desejos, é importante 

resgatar a Teoria da Hierarquia das Necessidades. 

Essa teoria foi criada pelo psicólogo Abraham Maslow. Para ele, todo ser 

humano tem cinco tipos de necessidade, que podem ser organizados na seguinte 

hierarquia (MENEGON, 2012, p. 31): 
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 Fisiológicas- fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades do corpo. 

 Segurança- proteção contra danos físicos e emocionais. 

 Sociais- afeição, aceitação, amizade, pertencer a um grupo. 

 Estima- fatores internos: autoestima, autonomia, realização, e fatores externos: 

atenção, reconhecimento, status. 

 Autorrealização- crescimento, autodesenvolvimento, alcance do potencial total. 

 

Figura 1- Pirâmide das Necessidades – Maslow 

 
Fonte: Miranda, Benedicto J. de - Motivação nas organizações. 2017, slide 07.  

 

Como ilustra a imagem, existem pilares importantes, que possibilitam melhora 

na vida de uma pessoa, na vida profissional, cada um destes pilares é percebido de 

forma diferente por cada pessoa. Porém, com base na teoria de Maslow, pode-se 

afirmar que, desde que as necessidades relacionadas ao âmbito fisiológico a de 

autorrealização estejam supridas, o desenvolvimento no âmbito do trabalho, tende a 

melhorar. É necessário que a necessidade de segurança por exemplo esteja suprida 

para que o colaborador tenha segurança no seu ambiente de trabalho, contudo, este 

colaborador precisa sentir-se parte de um determinado grupo para que 

desenvolvimento e a participação possa trazer autorrealização, pode-se acontecer de 
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um colaborador sentir-se seguro porém sem estima no trabalho, o que acaba 

dificultando a sua autorrealização. 

Dessa forma, a satisfação das necessidades estão diretamente ligadas a 

motivação, a qual, por sua vez, influencia o fator da produtividade do colaborador. 

A produtividade do colaborador está diretamente ligada ao seu bem-estar na 

organização, como as organizações são os lugares dos quais as pessoas mais 

pensam seu tempo, deve-se então procurar maneiras de efetivar o sentimento de 

ambiente harmonizado, para que os colaboradores estejam sempre dispostos a 

participarem de suas atividades com mais disposição. 

Quanto mais investimento a organização tiver sobre saúde e bem-estar, maior 

será a produtividade dos colaboradores e sua satisfação. A produtividade está ligada 

à valorização, que é profundamente atrelada a estima do indivíduo, em função do 

reconhecimento do ser.  

O reconhecimento pode ser feito por intermédio de recompensas dadas aos 

colaboradores como forma de premiação pelo seu papel desempenhado com 

qualidade para organização. Segundo Dutra, 

 

Essas recompensas podem ser entendidas como o atendimento das 
expectativas e necessidades das pessoas, tais como: econômicas, 
crescimento pessoal e profissional, segurança, projeção social, 
reconhecimento, possibilidade de poder expressar-se por seu trabalho, etc. 
(DUTRA, 2002, p.171) 

 

As recompensas citadas a cima, referem-se ao lado positivo que as 

organizações podem desenvolver, para que a estima de seus colaboradores tenha 

seja reconhecida pelos mesmo, além disso, entende-se que as recompensas ajudam 

não apenas na esfera interna da organização, mas sim sua vida como um todo, cada 

indivíduo sentirá a recompensa na parte da sua vida, em que mais está necessitado 

de atender a expectativa. 

Além das recompensas, existem outros fatores que influenciam na motivação e 

na produtividade dos colaboradores. 
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2.1  FATORES QUE INFLUÊNCIAM MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE 

 

Existem diversos fatores que elevam a motivação e produtividade dos 

colaboradores nas organizações. Estes fatores geram, além de um ambiente 

agradável, uma vida com mais qualidade para os funcionários, facilitando para que a 

organização o alcance seus interesses junto com interesses comuns de seus 

colaboradores. Fatores que podem melhorar a produtividade estão ligados à: 

 

2.1.1 HORÁRIO FLEXÍVEL 

 

Para muitos funcionários o horário flexível é uma oportunidade de se dedicar 

para si mesmo, podendo realizar desde atividades físicas, resolver problemas 

atrasados ou até mesmo se dedicar a família. 

 
Os benefícios atribuídos ao horário flexível são numerosos. Entre eles 

estão a redução do absenteísmo, o aumento da produtividade, a redução de 

gastos com horas-extras, a diminuição da hostilidade em relação à chefia, a 

redução dos congestionamentos de trânsito nos locais de trabalho, a 

eliminação da falta de pontualidade, aumento de autonomia e de 

responsabilidade dos funcionários [...] (ROBBINS, 2005, p.169). 

 

A autonomia que o colaborador tem sobre seus horários de entrada e saída 

facilita sua organização dentro e fora da organização. É observável que 

colaboradores, quando estão mais tranquilos, sem preocupações, sentem-se capazes 

de realizar todas suas tarefas e entregar todas as expectativas que seus chefes 

tendem a ter sobre eles. 

 

 

2.1.2 LIBERDADE DE CRIAR E INOVAR 

 

Com autonomia para realizar suas tarefas as pessoas sentem-se livres a ponto 

de criar e inovar sejam processos ou atividades, o papel principal em deixar com o 

que colaborador participe mais da gestão da empresa facilita no ambiente em que 

todos estão inseridos, algumas vezes as pessoas tendem a ter capacidade de 

descobrir soluções ou até mesmo gerar inovações para as a organização, não sede 

este espaço.  



21 

 

Segundo (AGUIAR apud FRANÇA 2006, p.29) situa essa relação motivação e 

produtividade por meio da Teoria de Frederick Herzberg: 

 
Segundo Herberg, os fatores motivacionais do trabalho são aqueles que se 
referem à tarefa e à sua execução, mostrando uma relação direta e uma 
dependência entre produtividade e motivação. Para ele, os fatores 
motivadores dos membros da organização são aqueles ligados à forma de 
realização de sua tarefa. Fatores, tais como a liberdade de criar, de inovar, 
de procurar formar próprias e únicas de atingir os resultados de uma tarefa, 
constituem basicamente os fatores motivadores na organização (1981, p. 
150). 

Segundo a citação, as pessoas desenvolvem algum tipo de ação voltada para a 

produção desta maneira acaba-se tendo uma relação de motivação. A maneira com 

que o colaborador desenvolve sua tarefa é a motivação do momento, a cada tarefa os 

fatores motivacionais mudam, relacionado basicamente com a execução pedida no 

momento. 

2.1.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

O clima organizacional é decorrente da percepção dos colaboradores, da 

atmosfera psicológica do ambiente que estão inseridos (BEGNAMI, 2013 apud LUZ, 

2003). A percepção das pessoas fará com que se sintam à vontade, ou não, para 

continuar no ambiente e interagir ou realizar suas tarefas. Resumidamente, isto é a 

qualidade do ambiente interno da organização, o que gera as sensações boas ou 

ruins, que influenciam o comportamento e a qualidade de vida. 

De acordo com Luz (1996), “o clima organizacional é considerado um conjunto 

de valores, atitudes e padrões de comportamento existentes em uma organização, 

que retrata o grau de satisfação das pessoas no trabalho. É o reflexo do estado de 

espírito ou ânimo das pessoas em um determinado período’’. 

Nem sempre o clima da organização prevalecerá o mesmo todos os dias no 

ambiente organizacional, como é diretamente ligado as atitudes e valores, estão em 

constante mudança, as organizações percebem que é necessário uma contaste 

dinâmica dentro do ambiente, as situações ou atitudes mudam em diversos aspectos, 

a cada período vivido as pessoas mudam seus pensamentos sobre o ambiente em 

que vivem, assim o bem estar que a organização procura proporcionar, deverá estar 

ligado diretamente a dinâmica das mudanças e as adaptações constantes. 
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2.1.4 RECONHECIMENTO 

 

O reconhecimento por parte da organização e dos seus chefes atuam de forma 

direta na motivação, reconhecer o quanto o funcionário se esforçou e se esforça para 

realizar suas atividades, faz com que o mesmo colaborador tenha mais empenho em 

realizar suas atividades e procurar ajudar a organização como um todo a encontrar 

melhorias continuas. Para (LORENTS, 2017, p.02). ‘’Na perspectiva gerencial, o 

reconhecimento deve ser integrado à cultura da organização, e explicitado nas 

políticas e práticas de gestão, inclusive destacando aqui, a responsabilidade e o papel 

do gestor na identificação do mérito e atuando como mediador no processo de 

reconhecimento’’. 

O valor do indivíduo para a organização vai muito além de dinheiro, a satisfação 

que o colaborador sente é muito mais gratificante, gerando uma atmosfera psicológica 

elevando a sensação de bem-estar, o contribui para que outros colaboradores se 

empenham para realizar suas tarefas. Na medida em que o reconhecimento deve ser 

integrado à cultura da organização bem como exercitado nas práticas de gestão, 

pode-se afirmar que o mesmo compreende um fator atrelado aos relacionamentos 

interpessoais. 
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3 RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

O relacionamento entre líderes e colaboradores é um assunto de extrema 

importância nas corporações, para as organizações é essencial que se desenvolva 

este relacionamento. 

Na medida em que as pessoas se desenvolvem nos relacionamentos, melhores 

comunicadores se tornam. Por meio dos relacionamentos interpessoais, as pessoas 

desenvolvem capacidades que antes eram desconhecidas por elas, como liderança, 

capacidade de resolver problemas, o trabalho em equipe, criação de elo de confiança 

entre as pessoas da organização ou até mesmo clientes, gerando cada vez mais a 

capacidade do sucesso na organização em que atua. 

Acredita-se que,  

Nas relações interpessoais, é muito importante o entrosamento entre 

todos os indivíduos que compõem o grupo e o líder, de modo que todos 

se influenciem de forma recíproca, caracterizando um ambiente agradável e 

estimulante. Vale lembramos que a harmonia entre as pessoas é essencial 

para toda a sobrevivência humana, pois estimula o desenvolvimento de suas 

potencialidades criadoras (BOND; OLIVEIRA, 2012, p. 23). 

 

O relacionamento deve ser algo de convivência, o diálogo entre líderes e 

subordinados é essencial para que todos sintam-se dispostos a realizar suas tarefas, 

possibilitando mais segurança nas comunicações, é algo muito importante no meio 

corporativo, principalmente hoje com um grau elevado de tecnologia o diálogo acaba 

sendo com troca de e-mails ou mensagens de texto, o diálogo deve ser aberto e 

diferenciada a cada questão que irá ser tratada, deve acontecer de forma natural entre 

colegas, chefes, clientes, fornecedores. 

Contudo existe a insatisfação nas organizações, o que de fato pode ocorrer pois 

cada pessoa tem seu modo de expressar suas opiniões e comportamentos distintos 

de agir. 

Por meio de pesquisas, é possível identificar insatisfações,  

 
[...] identificou alguns motivos que dificultam o bom relacionamento 

interpessoal no contexto organizacional. O estudo revelou que 72,5% dos 

colaboradores entrevistados estão satisfeitos com o nível de relacionamento 

na organização, mas 27,5% demonstraram estarem insatisfeitos e isso refere-

se segundo os entrevistados, a falta de diálogo, a inveja e ao gestor 
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agressivo. O gestor tem um papel complexo e acima de tudo difícil, pois nem 

sempre os colaboradores vão cooperar o que eleva o grau de afastamento 

uns dos outros e menos importância para a comunicação aberta (CARDOZO; 

SILVA, 2014, apud SILVA et al.,2007). 

 

A qualidade de vida no trabalho e o bem-estar ao realizar as tarefas estão 

diretamente ligadas aos relacionamentos, geralmente uma pessoa depende da outra, 

caso não haja um bom relacionamento ou comportamento entre as partes, a 

organização tende a perder com isso em diversos aspectos, e os colaboradores 

acabam se auto-prejudicando sem entender de fato o motivo, é neste momento que o 

líder poderá ter jogo de cintura e realizar melhoras no comportamento e maior 

facilidade em resolver conflitos. 

Para a melhora destes conflitos, podemos contar com a abordagem dos pilares 

para relações interpessoais, proporcionando um ambiente de trabalho de melhor 

convivência. 

 

3.1 OS PILARES PARA RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO 

 

Existem quatro pilares que geram melhoras significativas, segundo Marques, 

2015 ‘’ para respeitar e ser respeitado, é fundamental desenvolver comportamentos 

positivos e que favoreçam a boa convivência e a cordialidade entre colegas e líderes. 

Por isso, sempre respeite os pilares das relações interpessoais positivas. São eles: 

 

 Honrar e respeitar a história do outro: Cada pessoa tem suas razões para agir de 

determinada maneira [...] 

 

 Suspensão de Julgamentos: Antes de julgar a falha de um colega ou de seu 

superior, coloque-se no lugar dele e perceba como ninguém está livre de cometer 

erros- nem mesmo você [...] 

 

 Invista em autoconhecimento: Muitas vezes, por falta de autoconhecimento e 

autocrítica, as pessoas apresentam comportamentos nocivos no trabalho. Em vez de 

ser grosseiro ou maldoso, e magoar os colegas, tente compreender as razões de seu 

comportamento (se são problemas com colegas, insatisfações com a empresa ou de 

cunho pessoal) [...] 
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 Desenvolva sua inteligência emocional: Profissionais com a inteligência emocional 

desenvolvida conseguem se relacionar melhor com seus colegas, pois lidam bem com 

críticas e usam-nas a seu favor [...] 

 

Estes são alguns dos pilares que podem ser utilizados pelas organizações para 

melhorar o relacionamento interpessoal, contudo cada um pode ser adaptado para 

cada momento ou organização.  

Além disso, para a melhora do relacionamento interpessoal podemos contar com 

a comunicação interna entre os líderes e subordinados. 

 

3.2 COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação é considerada o mais importante pilar de uma organização, 

quando se fala em relacionamentos interpessoais. Portanto, é indispensável o estudo 

sobre comunicação. 

O ato de se comunicar parece um atarefa simples, mesmo assim muitas pessoas 

ainda lidam com as dificuldades em diferenciar o que é de fato comunicação, como 

diz,  

 
Muita gente confunde informação com comunicação ou acha que esses 
conceitos significam a mesma coisa. No entanto, informar não é o mesmo 
que comunicar. Há muito mais por trás disso. Informação só se torna 
comunicação quando está agregada ao relacionamento, à interação, ao 
processo de comunicação no qual todos os interlocutores precisam estar em 
sintonia, ou seja, o falante/escritor precisa averiguar, constantemente, a 
competência linguística e o conhecimento acerca do assunto de seu 
ouvinte/leitor [...] (CAMPOS, sem data, p.07) 

 

A comunicação tornou-se um ato tão complexo nos dias atuais que as pessoas 

deixaram de lado, a comunicação é muito mais do que frases prontas ou diálogos no 

dia a dia, é a maneira de saber se comportar com palavras a diversas situações, a 

informação passa a ser comunicação quando ambas as partes começam a se interagir 

e compreender o que de fato está sendo discutido e qual assunto está sendo tratado. 

Além do mais em um mundo agitado e com organizações onde as pessoas se 

mantém conectadas a todo momento, a essência da comunicação acaba sendo 

deixada de lado, já que o emissor e o ouvinte acabam mantendo dialogo por meio da 

tecnologia, assim,  
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Saber se comunicar é imprescindível em um mundo cada vez mais 

acelerado, em que a todo momento são usados diversos meios de 

comunicação com diferentes objetivos e, muitas vezes, sem que o próprio 

indivíduo se dê conta desse impacto- o uso de e-mails, redes sócias, blogs, 

dispositivos de mensagens de texto em tempo real, etc., é constante no 

cotidiano da maioria das pessoas, seja no trabalho ou na vida pessoal [...] 

(CAMPOS, sem data, p.08) 

 

No trabalho o assunto comunicação com envolvimento com a tecnologia pode 

gerar conflitos, imagine um ambiente onde as pessoas necessitam estar conectadas 

e deixam de desenvolver suas capacidades de se comunicar no pessoal, isso afeta 

diretamente a organização como um todo, e seus vínculos com colegas e líderes, o 

papel do líder é gerir sua equipe e ambiente para que a comunicação não seja deixada 

de lado e que o modo com que as pessoas se envolvem não seja frio, apesar de as 

tecnologias serem de grande favorecimento, podem de fato atrapalhar o 

comportamento do colaborador, as entregas no serviço, e até mesmo a maneira com 

que a pessoa lida com a interpretação destas mensagens eletrônicas. 

Existem processos que estão extremantes ligados à comunicação, que faz parte 

e não pode ser ignorado, mas que muitas vezes não é interpretado pelas pessoas, 

passa despercebido. É possível perceber que existe um processo de comunicação,  

 

Antes que a comunicação se realize, é necessário um propósito, expresso na 
forma de mensagem a ser transmitida. Ele vai passar de uma fonte (o 
emissor) para um receptor: A mensagem é codificada (convertida em um 
formato simbólico) e transmitida através de uma mídia (canal) até o receptor, 
que traduz (decodifica) a mensagem iniciada pelo emissor. O resultado é 
transferência de um significado de uma pessoa para outra (ROBBINS, 2005, 
P.233). 

 

A comunicação vai muito além de uma conversa qualquer entre pessoas, através 

da mesma, é possível transmitir de maneira rápida uma ideia que está se 

desenvolvendo na sua mente, é necessário que exista duas ou mais pessoas para 

que a mensagem seja transmitida. Ao receber a mensagem as pessoas envolvidas na 

conversa irão perceber a importância da mesma, codificando-as para que realmente 

entendam o momento, assim o receptor saberá como responder à mensagem 

transmitida. Neste contexto, a comunicação se dá por um ou mais emissores e 

receptores. 

 

 



27 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Processo de Comunicação. 

       
Fonte: Site Mapa das franquias – 2015. 

Este é um processo que acontece quando se conversa com alguém, e se tenta 

transmitir alguma ideia, a comunicação só acontece quando existem duas pessoas 

envolvidas e interessadas. 

Existem diversas funções básicas da comunicação que facilitam a vida 

corporativa, segundo (Chiavenato, 2014, p.206) ‘’ Estas funções estão alocadas em 

quatro controle, motivação, expressão emocional, informações’’. 

 

 Controle: a comunicação apresenta um forte componente de controle no 

comportamento da organização, dos grupos e das pessoas. Quando as pessoas 

seguem normas e procedimentos de trabalho ou quando comunicam qualquer 

problema de trabalho ao seu superior imediato, elas estão fazendo com que a 

comunicação tenha uma função de controle. A hierarquia e as orientações formais 

precisam ser seguidas e a comunicação serve para verificar se realmente isso está 

ocorrendo [...] 

 Motivação: a comunicação promove a motivação ao estabelecer o que uma pessoa 

deve fazer, avaliar seu desempenho e orientar sobre metas ou resultados a alcançar. 

A definição de objetivos, a retroação quanto ao progresso alcançado e o reforço do 

comportamento desejável estimulam a motivação e requerem comunicação. 
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 Expressão Emocional: a comunicação dentro de um grupo constituí uma maneira 

pela qual as pessoas expressam seus sentimentos de satisfação. A comunicação é 

quase sempre um meio de expressão emocional de sentimentos e de satisfação de 

certas necessidades sociais. 

 Informação: a comunicação funciona como facilitadora da tomada de decisões ao 

proporcionar informações que as pessoas, grupos requerem para tomar decisões, 

transmitindo dados que identificam e avaliam alternativas de cursos de ação. 

 

O controle na comunicação trabalha como um aliado para que procedimentos e 

normas sejam realizadas, para o líder o controle é um facilitador pois assim consegue 

dirigir e alcançar objetivos. A motivação é desempenhada com mais agilidade, pois a 

comunicação clara entre líderes e subordinados, deixam claramente todos os papeis 

que precisam ser desempenhados.  

Para o líder que consegue desenvolver a comunicação de maneira aberta entre 

seus subordinados, aumenta sua capacidade de compreender as ações das pessoas, 

e auxiliar para que alguns comportamentos sejam alterados ou não na organização. 

Quanto mais informação o líder obtiver de seus subordinados, maior será a 

comunicação e o aperfeiçoamento das tarefas e agilidade nos processos. 

Este aperfeiçoamento da comunicação acontece principalmente quando falamos 

de líderes empenhados a melhorar o ambiente organizacional, exercendo uma 

liderança positiva que reflete diretamente nas ações de seus subordinados, para isso 

é importante que as organizações entendam o estilo de líder que procura desenvolver, 

além do mais, existem chefes que são totalmente diferentes no moda de agir, quando 

se refere-se a liderança.  

 

 

3.3 DIFERENÇA ENTRE CHEFE, LÍDER E LIDERANÇA 

 

Aparentemente os conceitos parecem ser iguais, porém mesmo que pequena 

seja a diferença entre os dois ela existe, e dentro das organizações são papéis 

importantes. 

O conceito da palavra chefia foi criado á muito tempo,  
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 O norte americano Alford, por exemplo, ao estabelecer os princípios 

da direção fabril, formulou o que denominava ‘’ leis fabris’’. Ele arrolou a 

organização e a chefia (ação dirigente) como as primeiras entre os requisitos 

essenciais para governar uma fábrica’’. Acredita-se que chefe é uma pessoa 

que foi desguiada a mandar nas pessoas, percebemos que este tipo de chefe 

faria do ambiente um lugar difícil de trabalhar e que as pessoas eram tratadas 

como uma máquina que apenas eram valorizadas quando rendiam nas suas 

atividades (Panzenhagen e Nez 2012, apud Ettinger, 2010, p. 05). 

 

‘’ O chefe não visa o melhor de sua equipe procura apresentar –se irritado para 

assim intimidar sua equipe, não escuta opinião dos seus colaboradores, ou seja, 

subordinados, sempre está à procura de defeito de um colaborador para assim, 

demonstrar aos outros sua autoridade, consegue apenas ver as falhas, para ele não 

existe profissional que se supere e que tem qualidade’’ (Panzenhagen e Nez, 2012, 

p.03). Sempre o subordinado vai ser considerado incapaz, pois sempre terá alguma 

atitude, atividade em que não irá agradar o chefe, geralmente o maior problema está 

no chefe, em não aceitar o potencial das pessoas, pois ele foi treinado para agir desta 

forma e manter o ambiente sob pressão. 

Além do mais o líder deve estar sempre alinhado com seus subordinados pois 

não pode haver nenhum conflito organizacional de ideias pois ‘’ uma pessoa não se 

torna um líder por possuir alguma combinação de traços; o padrão das características 

pessoais do líder precisa manter alguma relação relevante com características, 

atividades e objetivos dos seguidores’’ (STODDILL, 1948 apud FRANÇA; ARELLANO, 

2002, p.260). É primordial que o líder tenha traços que demonstrem que sua 

capacidade em dirigir as pessoas e obter resultados será alcançado, mas além disso 

o líder precisa aprender a se relacionar com seus colaboradores, uma atitude 

considerada errada pelos seus subordinados causará complicações, por exemplo, 

caso seus subordinados entendam que o líder não está colaborando, dando apoio, 

poderá acontecer divergências de ideias e atitudes, o que pode desenvolver conflitos 

com a equipe, conflitos estes de longo prazo ou até mesmo irreparáveis. 

 A falta de um líder não apenas fisicamente mas desenvolvendo sua equipe é 

uma das tarefas mais difíceis que vem acontecendo atualmente, geralmente o líder 

apenas está preocupado com resultados e metas, e esquece de fato que seu trabalho 

é modificar o ambiente como um todo, essa falta momentos que a organização mais 

necessita é um caminho para o fracasso, pois as organizações estão preocupadas 

com sua parte financeira, esquecendo que as pessoas são papeis fundamentais, para 

que os recursos se transformem em fontes de sucesso, sejam elas financeiras ou não. 
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Existe dois estilos básicos de orientação para líderes. 

O líder orientado para tarefa pode apresentar os seguintes comportamentos 

(CAVALCANTI e col. apud MAXIMIANO, 2000, p.41). 

 focaliza o trabalho do funcionário e enfatiza cumprimento de prazos, padrões 

de qualidade e economia de custos; 

 tem necessidades de cumprir metas, superar a concorrência e o desempenho 

passado; 

 esclarece as responsabilidades individuais e distribui as tarefas às pessoas. 

O líder orientado para pessoas pode apresentar os seguintes comportamentos: 

 focaliza o próprio funcionário ou grupo e enfatiza as relações                        

humanas e o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe; 

 ouve e presta atenção; 

 apoia os funcionários. 

 

Esses dois estilos básicos de liderança demonstram que a organização que 

deverá capacitar e desenvolver as características que preferem no seu líder, 

importante que nem sempre a organização está preocupada em colocar em práticas 

esse estilo, muitas vezes até colocam, mas não observam se os seus subordinados 

estão felizes com o líder e seu estilo. O primeiro estilo procura organizar a equipe para 

cumprir metas e objetivos que são apenas de seu interesse, esquecendo o quanto as 

pessoas envolvidas poderão ser atingidas, este líder geralmente é conhecido como o 

mandão. Já o segundo estilo existe a preocupação em desenvolver as atividades 

propostas, porém na maior parte o líder procura desenvolvê-las com preocupação nas 

relações e no bem-estar de todos, apoiando e desenvolvendo as capacidades de cada 

um e da equipe. 

Pode-se afirmar que o segundo estilo é preferível para toda organização, tanto 

num contexto de desenvolvimento de equipe, quanto para atingir metas e objetivos da 

organização. 

No atual contexto, são necessários líderes com uma visão para o futuro, pessoas 

desenvolvidas para coordenar e dirigir equipes de forma clara e objetiva, visando as 

pessoas como parte da organização, deste modo o papel da liderança é fundamental 

para o desenvolvimento da organização. 

Definimos liderança como a capacidade de influenciar um grupo para 

alcançar metas. A origem dessa influência pode ser formal, como a que é 

conferida por um alto cargo na organização. Como essas posições 

subtendem um certo grau de autoridade, uma pessoa pode assumir um papel 

de liderança apenas em função do cargo que ocupa. Nem todos os líderes 
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são administradores e nem todos os executivos são líderes [...] (ROBBINS, 

2005, p.258).  

 

Liderança não pode ser considerada apenas o alcance de metas, liderar é o 

conhecimento que se têm sobre sua equipe e quais os diferenciais que ali existem, 

entender quais competências devem ser desenvolvidas para alcançar metas. 
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4 METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa realizado é de natureza quantitativa através de questionários, 

foram coletadas respostas com poucos entrevistados e com maior atenção à 

percepção dos participantes para uma melhor mensuração. Diferentemente da 

pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. 

Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da 

população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda 

a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. 

Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida 

com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 

padronizados e neutros [...] (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 33, apud FONSECA, 

2002, p. 20). Desta maneira, os resultados foram mensurados para que houvesse 

maior entendimento das respostas dos entrevistados, compreendendo o 

comportamento humano destes colaboradores nas suas respectivas funções no 

ambiente empresarial. A pesquisa também se valerá de pesquisa bibliográfica para 

corroborar com as descobertas. Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; 

(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 35, apud GIL, 2007). A pesquisa procurou firmar-se nesses 

aspectos para que seus resultados fossem os mais próximos da realidade, levando 

ao leitor maior compreensão sobre o referencial estudo. 

O instrumento de coleta de dados consistiu em um questionário preparado com 

seis questões, sendo cinco perguntas fechadas e uma aberta descritiva, conforme se 

apresenta no Apêndice A. 

Durante a elaboração do questionário procurou-se identificar a percepção dos 

colaboradores sobre a frequência de comunicação e sua percepção sobre o que pode 

aumentar sua motivação no trabalho. 

O instrumento foi aplicado para cinquenta pessoas de duas empresas 

localizadas na cidade de Araçariguama-SP. Para garantir anonimato e evitar 

constrangimentos, classificou-se as empresas como A e B. 
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Nenhum dos participantes foi selecionado pela pesquisadora. Cada organização 

indicou os participantes para que fosse feita a aplicação do questionário. Não foi 

combinado critério algum, para que a amostra fosse aleatória e permitisse alguma 

inferência estatística no contexto de cada organização. 

No dia 11 de julho de 2017 foram aplicados vinte e cinco questionários na 

empresa A, no período da tarde.  No dia 19 do julho de 2017 foram aplicados os outros 

vinte e cinco questionários na empresa B, no período da tarde. Totalizando os 

cinquenta questionários para a pesquisa.  

A aplicação foi em uma sala reservada, com capacidade para essas vinte e cinco 

pessoas, na própria empresa. Cada participante recebeu um questionário com as seis 

questões e todos os participantes receberam explicação de como seria o 

procedimento e o preenchimento do documento. Para que os participantes pudessem 

responder com maior franqueza possível, em momento algum se procedeu qualquer 

ação que possibilitasse identificar nominalmente as respostas. Após a explicação, os 

participantes foram autorizados a responder o questionário. 

Após a coleta dos dados nas duas organizações, as respostas foram analisadas 

para facilitar a tabulação. O grau de escolaridade poderia variar de um a seis, sendo 

um para fundamental incompleto; dois para fundamental completo; três para ensino 

médio incompleto; quatro para ensino médio completo; cinco para nível superior 

incompleto e seis para nível superior completo. Para as questões que identificaram 

frequência, as respostas foram codificadas com valores de um a quatro, sendo um 

para resposta “nunca”; dois para resposta “raramente”; três para resposta “com baixa 

frequência” e quatro para resposta “frequentemente”. Para a questão que tinha três 

alternativas de resposta, foram codificadas conforme a ordem de apresentação, 

sendo, horários flexíveis de serviço; reconhecimento e liberdade de inovar.  

Os resultados para cada questão foram tabulados em uma planilha, utilizando o 

aplicativo Microsoft Excel. As questões foram identificadas como P1; P2; P3; P4; P5 

e P6, respeitando a sequência do formulário. Foram gerados gráficos a partir da 

mensuração dos resultados. Para a questão seis, gerou-se uma tabela para melhor 

compreensão das respostas abertas. 

A partir desses resultados, algumas sugestões serão elaboradas, para colaborar 

com o melhor entendimento das relações interpessoais nas organizações envolvidas 

no estudo, que poderão colaborar com o desenvolvimento de ações de aprimoramento 

comportamental. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS: Empresa A e Empresa B 

 

As empresas pesquisadas atuam no setor de transportes rodoviários e 

terraplanagem, ambas pequeno para médio porte. A empresa de transportes 

rodoviários está ativa há mais de vinte anos, e a de terraplanagem está com sete anos 

de atuação no setor. 

De uma forma geral, as respostas emitidas pelos colaboradores nas duas 

empresas convergiram. 

 

Gráfico 1 - Sexo 

 

Empresa A    Empresa B 

 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

 

Em ambas empresas, mais da metade dos participantes são do sexo feminino. 

Na empresa A, 14 participantes representam mulheres e 11 participantes 

representam homens. Já na empresa B, 15 participantes representam mulheres e 10 

participantes representam homens. 



35 

 

Um fator que pode explicar a maior participação de mulheres na pesquisa, além 

da demografia brasileira, é o tipo de negócio das duas organizações, no qual 

predomina mão de obra feminina na linha de produção. 

 

Na empresa A, 40% dos participantes tem entre 17 e 27 anos e os outros 60% 

restantes tem entre 31 a 60 anos. 

 

Gráfico 3 – Idade (Empresa A) 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

Na empresa B identificamos que 68% tem entre 18 e 30 anos e os outros 32% 

restantes tem 31 a 55 anos. 

 

Gráfico 5 – Idade (Empresa B) 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

Pode-se afirmar que os participantes da empresa A são mais maduros, pois mais 

da metade deles tem mais de 30 anos. Enquanto na empresa B, são mais jovens, pois 

mais da metade tem menos de 30 anos. 
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Gráfico 7 - Grau de Escolaridade 

Empresa A    Empresa B 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

No que se refere ao grau de escolaridade, pode-se observar que na empresa A, 

48% dos participantes tem o ensino médio completo, 28% não chegaram a concluir 

ou começar o ensino médio, 20% está cursando o nível superior e apenas 4% tem o 

superior completo. 

Na empresa B, 60% não concluiu ou não chegaram a começar o ensino médio, 

36% tem o ensino médio completo e apenas 4% dos participantes tem o nível superior 

completo. 

A maioria dos participantes da empresa A tem pelo menos o ensino médio 

completo. Essa escolaridade pode ser reflexo de ser um público com mais 

experiência, como se identificou no Gráfico 2. 

Porém na empresa B, nota-se um público com pouco estudo. Essa menor 

escolaridade pode ser explicada pelo tipo de trabalho, que não demanda uma mão de 

obra especializada em seu negócio, e pelo perfil mais jovem do público respondente. 
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Gráfico 9 - Pergunta 1 

  Empresa A    Empresa B 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

A pergunta 1 era “A organização facilita para que os colaboradores sintam-se a 

vontade para expressar suas contribuições, críticas e opiniões?”. 

Referente a liberdade de expressão dos colaboradores com contribuições, 

críticas e opiniões, pode-se observar que, na empresa A, apenas 28% sente-se à 

vontade para se expressar, enquanto os outros 72% não percebem da mesma forma. 

Considerando que o público tem maior escolaridade e mais experiência, essa 

informação pode indicar um problema de comunicação empresarial. Não é possível 

afirmar que há um problema. Mas seria importante para a Empresa A investigar o 

motivo pelo qual os colaboradores não se sentem à vontade para se expressar. Essa 

investigação forneceria mais informações que poderiam colaborar com o 

desenvolvimento de ações voltadas para melhorar a comunicação empresarial, as 

relações interpessoais e a participação dos colaboradores no aprimoramento dos 

processos produtivos. 

Na empresa B pode-se observar um cenário diferente, com mais da metade 

(52%) se sentindo à vontade para expressar suas contribuições, críticas e opiniões. 

Considerando que é um público de menor escolaridade e mais jovem, é provável que 

na empresa B haja uma comunicação empresarial mais favorável a participação dos 

colaboradores, o que também promoveria um ambiente mais favorável a relações 
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interpessoais mais profissionais. Não é possível afirmar enfaticamente o motivo pelo 

qual os participantes indicaram essa percepção, mas pode estar relacionado com o 

fato da organização ter práticas que valorizam a opinião dos colaborares, procurando 

alinhar interesses individuais com interesses do negócio. 

 

 

Gráfico 11 - Pergunta 2 

 Empresa A     Empresa B 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

A pergunta 2 era “O relacionamento com seu líder influencia sua motivação e 

produtividade?”. 

Em relação ao relacionamento com o líder, podemos identificar que na empresa 

A, pouco menos da metade, sendo 48% sente que o relacionamento com seu líder 

influencia bastante sua motivação e produtividade. Os demais (52%) não percebem 

tanta influência do relacionamento com líder na motivação e produtividade. 

Na empresa B, a maioria dos participantes (68%) acredita que o relacionamento 

com seu líder influencia a sua motivação e produtividade, enquanto 32% não acredita 

que este relacionamento interfira na sua motivação e produtividade. 

Sobre a influência da liderança na empresa A, há pouco para se avaliar com 

esses dados, sendo necessário um levantamento mais minucioso para entender o 

papel da liderança. 

Já na empresa B, é facilmente observável que os colaboradores percebam a 

influência do líder em seu trabalho. Faltam mais dados para entender a causa de maior 

influência, que pode ser por causa de melhor relacionamento interpessoal, pela 

admiração que um público mais jovem e menos escolarizado costuma ter por pessoas 
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bem posicionadas ou mais instruídas etc. Seria importante para a empresa B entender 

melhor essa influência, de modo que possa torná-la um fator positivo para o negócio 

e para os próprios trabalhadores. 

 

 

Gráfico 13 - Pergunta 3 

  Empresa A    Empresa B 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

A pergunta 3 era “A comunicação entre líderes e subordinados é algo comum na 

organização?”. 

Com relação a comunicação entre os líderes e subordinados, na empresa A um 

pouco menos da metade dos participantes, sendo 44% sentem que seu líder procura 

estabelecer um diálogo no dia a dia, 28% sentem que a comunicação acaba não 

ocorrendo com tanta frequência, e os outros 28% acham que não existe esta 

comunicação. 

Na empresa B, a maioria dos respondentes (68%) sente que seu líder procura 

estabelecer um diálogo no dia a dia, 12% sentem que a comunicação acaba não 

ocorrendo com tanta frequência, e os outros 20% acham que não existe esta 

comunicação. 

É importante que a empresa A descubra a causa dessa percepção, pois um dos 

problemas mais comuns que costumam diminuir a motivação e a produtividade dos 

trabalhadores está relacionado à comunicação. A promoção de maior comunicação 
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pode dar aos trabalhadores maior oportunidade de participar e de se sentir 

reconhecido, entre outros benefícios apontados na literatura. 

Já na empresa B, é provável que a estratégia de comunicação da empresa esteja 

adequada e funcionando bem. É provável também que essa melhor comunicação 

favoreça melhor desempenho e maior satisfação em relação aos colaboradores. Uma 

boa oportunidade para a empresa B seria identificar quanto dessa melhor 

comunicação efetivamente contribuiu com o desenvolvimento de soluções e com o 

alcance ou superação de metas. 

 

 

Gráfico 15 - Pergunta 4 

 Empresa A     Empresa B 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

A pergunta 4 era “O que mudaria sua qualidade de vida dentro da organização?”. 

Referente a qualidade de vida dentro da organização os participantes da 

pesquisa na empresa A responderam que o reconhecimento por parte de seus líderes 

(44%) e a liberdade de criar e inovar (40%) são ações muito importantes para 

promover qualidade de vida. Horários flexíveis, que obteve apenas 16% da 

preferência dos colaboradores participantes, parece ser pouco significativo para 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores da empresa A. 

Na empresa B pode-se afirmar que houve um empate técnico, sendo que 32% 

dos colaboradores entendem reconhecimento como qualidade de vida, 32% acredita 
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que a liberdade de criar e inovar é importante para a qualidade de vida e 36% entende 

que o mais importante para sua qualidade de vida na organização está ligado aos 

horários flexíveis. 

Na empresa A, como os colaboradores sentem a necessidade de 

reconhecimento e de liberdade para inovar, é importante que os dirigentes analisem 

a possibilidade de criar mecanismos que tragam oportunidade para seus 

trabalhadores contribuirem com aprimoramentos no trabalho, tendo como 

contrapartida algum tipo de reconhecimento ou recompensa. Pode ser algo adequado 

para garantir sustentabilidade ao negócio em um cenário cada vez mais competitivo. 

Na empresa B, por uma pequena vantagem, a escolha pela alternativa de 

horários flexíveis pode estar relacionada com as jornadas de trabalhos longas ou 

necessária disponibilidade de trabalhar em outros locais, que são demandas 

conhecidas do seu negócio. E, assim como a empresa A, deve estudar a possibilidade 

de criar mecanismos mais explícitos de participação dos colaboradores na criação e 

na inovação, bem como associar a isto algum tipo de reconhecimento ou recompensa. 

Há oportunidade nas três frentes e seria recomendável avaliar se uma delas, ou todas, 

merecem algum tipo de esforço por parte dos dirigentes para se garantir o sucesso 

presente e futuro do negócio. 

 

 

Gráfico 17 - Pergunta 5 

 Empresa A    Empresa B 

 

Fonte: Autora (2017). 
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A pergunta 5 era “Você, como colaborador, consegue observar que seu papel na 

organização é fundamental para o crescimento da mesma?”. 

Sobre a importância desempenhada pelo colaborador no crescimento da 

organização, nas duas organizações, observou-se elevada consciência. 

Na empresa A, 80% dos participantes da pesquisa enxerga seu papel como algo 

fundamental para o crescimento e apenas 20% não se sente envolvido com o 

crescimento organizacional. 

Já na empresa B, 72% percebe seu papel na organização como algo 

fundamental para o crescimento, 12% dos entrevistados percebe isso com baixa 

frequência, outros 12% raramente e 4% nunca observou que seu desempenho afeta 

o crescimento da organização.  

É provável que as duas empresas, mesmo apresentando alguma dificuldade na 

liderança ou na comunicação, não omitam, aos seus respectivos colaboradores, que 

sua participação altera os resultados obtidos e que, quanto maior for o crescimento, 

maior foi a contribuição dos envolvidos no negócio. 

 

A pergunta 6 era “O que você mudaria hoje na organização em que trabalha?”. 

Referente as mudanças que poderiam ser realizadas nas empresas A e B, 

obteve-se oito respostas referente a liderança das empresas. É provável que essa 

resposta convergente seja reflexo da insatisfação dos colaboradores na maneira em 

que seus líderes estão lidando com algumas situações no cotidiano da empresa.  

Outra resposta em destaque foi a remuneração dos colaboradores, com sete 

menções entre os participantes da pesquisa. Em seguida, seis respostas sobre o 

reconhecimento por parte das organizações. Essas duas sugestões dos 

respondentes, segunda e terceira colocadas entre as respostas desta pergunta 

aberta, reforça a ideia de avaliar mecanismos que promovam reconhecimento ou 

recompensa aos trabalhadores a partir de efetiva participação e contribuição no 

negócio. 

Ainda houve pedidos de melhora na organização do trabalho e funcionamento 

como um todo, totalizando seis respostas. Estas sugestões de melhorias precisam 

melhor estudadas, para que se possa entender o que significa melhorar a organização 

e qual é o problema mais exatamente. 

A liberdade de expressão foi sugerida em cinco respostas. A comunicação foi 

sugerida em quatro respostas. As empresas precisam avaliar o processo de 
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comunicação empresarial e ponderar sobre meios que facilitem tanto aos dirigentes 

quanto aos colaboradores maior diálogo para garantir tanto a troca de informação 

quanto o ajuste de expectativa de ambas as partes. 

Nas duas empresas, dois participantes responderam que não mudariam nada, o 

que pode indicar a necessidade de alguma mudança para melhorar a percepção dos 

colaboradores. Apenas um participante na empresa A respondeu que mudaria tudo. 

Duas repostas sugeriram a aquisição de equipamento novo. 

Quatro respostas na empresa B sugeriram mudanças na carga horária e na 

escala de serviço. Dois participantes também mencionaram o horário de almoço. É 

provável que a empresa B exija uma carga horária elevada em algumas 

circunstâncias, favorecendo esse tipo de sugestão nas respostas abertas, que se 

refere ao tempo nas atividades profissionais. 

 

 

A seguir, o quadro 1 apresenta as respostas agrupadas por palavra-chave com 

suas respectivas frequências: 

 

Quadro 1 - Sugestões de mudanças 

MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO EMPRESA A EMPRESA B 

Reconhecimento 3 3 

Remuneração 4 3 

Liderança 7 1 

Nada 2 2 

Melhora na organização dos funcionários e 
funcionamento da organização  4 2 

Comunicação 2 2 

Tudo 1 - 

Liberdade de expressão 2 3 

Carga horária - 4 

Equipamentos Novos - 2 

Melhorar a qualidade de vida dos 
funcionários - 1 

Horário de almoço - 2 

TOTAL DE RESPOSTAS 25 25 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro acima mostra de maneira geral, quais foram as respostas mais 

frequentes dos participantes nas empresas A e B, e quantas vezes foram respondidas 

pelos participantes questões sobre o que mudaria na organização, desta maneira 
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totalizando assim os cinquenta questionários. Nessa perspectiva, pode-se afirmar 

através das empresas A e B que as organizações tendem a ter dificuldades de 

trabalhar com a liberdade de expressão de seus colaboradores, o que demonstra 

baixa flexibilização da parte de seus líderes.  

No que se refere a influência do líder no ambiente de trabalho, ligado diretamente 

a motivação e produtividade, podemos reconhecer que os colaboradores entendem 

que seu líder tem poder sobre suas ações, além disso tem o poder de interferir de 

maneira positiva ou negativa no dia a dia, desta maneira identificamos que a liderança 

deve ser pensada pela alta gestão da empresa focando para seus líderes, há 

evidências de que realmente existem diferenças entre líder e chefe, onde podemos 

afirmar que o líder bem capacitado e desenvolvido, resulta em ganhos significativos 

para as organizações.  

A comunicação entre os líderes e subordinados da pesquisa ressalta a 

importância do rendimento sobre suas atividades, desta maneira podemos afirmar que 

a comunicação positiva muda o ambiente de trabalho e melhora procedimentos, as 

organizações entendem que a comunicação é um fator de melhoria de longo prazo. 

No que se refere a satisfação com o trabalho, os estudos mostraram-se positivos 

em relação a liberdade de criar e inovar e horários flexíveis, o que demonstra que os 

colaboradores renderiam com suas atividades, tendo oportunidade de flexibilizar sua 

jornada de trabalho, ressaltamos que esta mudança altera a importância que o 

colaborador poderia dar a sua vida externa e além do mais, a liberdade de criar e 

inovar poderia se desenvolver ao longos dos horários flexibilizados, levando assim 

para a organização novas oportunidades. Além disso, o reconhecimento foi o terceiro 

fator com mais destaque, o que demonstra que o colaborador poderia através do 

desenvolvimento na liberdade de criar e inovar, mostrar para a organização suas 

competências. 

A maior parte dos colaboradores entende que sua participação é importante, 

nesse aspecto podemos identificar que ambas as partes procuram seu equilíbrio para 

que objetivos sejam alcançados, além do mais, de maneira positiva pode-se afirmar 

que as organizações precisam de pessoas para seu desenvolvimento. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho desenvolvido teve como esforço descrever um diagnóstico inicial do 

ambiente de trabalho de duas organizações, dando atenção ao relacionamento entre 

chefias e subordinados, procurando elementos que precisam ser mais bem estudados 

para contribuir com a melhoria do ambiente organizacional e promover satisfação. 

Neste trabalho foram apresentadas referências que indicam como o clima 

organizacional influencia a motivação e a produtividade dos colaboradores, bem como 

o papel do líder nesse contexto. 

Com base na pesquisa bibliográfica, pode-se afirmar que, nesse diagnóstico 

inicial, aspectos descritos na literatura foram percebidos na realidade das 

organizações onde foram aplicadas a pesquisa. A expectativa do estudo foi 

alcançada, uma vez que se identificou relação direta entre as descobertas com o 

referencial estudado. 

Em uma perspectiva mais pontual, pode-se afirmar que as empresas A e B ainda 

têm desafios relacionados à comunicação empresarial. Apesar de ser um diagnóstico 

inicial, as respostas dos participantes da pesquisa indicam que as chefias precisam 

dialogar mais com seus subordinados para nivelar informações e ajustar expectativas. 

Além do potencial que essa comunicação pode propiciar em relação a melhorias no 

processo de trabalho, inclusive, promovendo inovação. Uma boa comunicação entre 

os líderes e subordinados pode tornar o ambiente de trabalho mais agradável e 

melhorar procedimentos, trazendo benefícios de longo prazo para ambas as partes, 

como mencionou Campos (2017, p.07). 

No que se refere a influência do líder no ambiente de trabalho, ligado diretamente 

a motivação e produtividade, pode-se perceber que os colaboradores reconhecem a 

influência da chefia sobre seu trabalho, podendo ser positiva ou negativa, como 

apresentado por Robbins (2005, p.258). Nesse sentido, tanto a empresa A quanto a 

B precisam aproveitar melhor esse potencial, preparando as chefias para se 

comportar como líderes e, consequentemente, obter resultados significativos para o 

negócio. 

Tanto para a empresa A quanto para a B, estudar e compreender o trabalho 

desenvolvido pelos colaboradores pode ser útil para o líder promover adequação da 

jornada de trabalho, bem como para oportunizar maior participação dos mesmos no 

aprimoramento do processo. Reconhecer a contribuição dos trabalhadores no 
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desenvolvimento de melhorias na realização das tarefas e na entrega dos serviços é 

demanda percebida nas empresas estudadas, uma vez que os trabalhadores têm 

consciência da importante participação deles no crescimento do negócio. Aliás, essa 

ação pró-ativa pode ser reconhecida como ponto forte das empresas e melhor 

aproveitada como diferencial competitivo. 

Neste estudo foi possível identificar que, mesmo entre trabalhadores com pouca 

escolaridade há uma percepção sobre sua relação e entendimento sobre o ambiente 

de trabalho, problemas relacionados a liderança, salários, reconhecimento, 

comunicação, jornada de trabalho, tempo para almoço e, até mesmo, necessidade de 

um equipamento novo, fazem parte de suas preocupações, indicando que o 

trabalhador está mais atento ao funcionamento do negócio e exigindo chefias mais 

bem preparadas para lidar com essas demandas de forma proativa. 

No mais, tendo em vista que as relações interpessoais podem afetar a 

produtividade e motivação dos colaboradores, entende-se que todos, precisam 

praticar uma boa gestão, além disso, capacitar suas chefias para que exerçam uma 

liderança de fato, que esteja atenta a todos os colaboradores da organização, visando 

um relacionamento interpessoal equilibrado para beneficiar tanto as empresas quanto 

as pessoas que nela trabalham. 

Sugere-se para trabalhos futuros o aprofundamento em aspectos que causam 

desmotivação e falta de comunicação nas organizações afim de verificar se houve 

mudanças significativas que contrariem o trabalho desenvolvido até o momento, além 

disso seria interessante uma pesquisa sobre os fatores que desmotivam o papel do 

líder nas organizações, procurando investigar possíveis atitudes de 

descontentamento que dificultam seu relacionamento interpessoal na organização. 
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