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RESUMO

,qIJiS~ fOf:aliza que 0 mall relacionamento no ambiente de trabalho, interfere
a, tanto da empresa quanta do funcionario, e que saber S8 relacionar e

,2nl\ para ter urn ambiente de trabalho sadio e que cada um possa S8 adaptar
., . 101'..'8r f.811 servi90.
ijn,\ ionarios motivados produzem mais e as empresas lucram mais, porem essa
t, ;. passive I quando todos as pessoas que comp5em 0 ambiente de trabalho

.,1, ,C,' Intas para realiza920 desta meta.

f ,l,rtves: Relacionamento e Motiva9c10



ABSTRACT

11F:esearch focuses that the bad relationship in the work environment,
,r. ;c·e efficiency, as the company as the employee, and that to know how to be

hr!sic to have an environment of healthy work and that each one can be
I to d.:;velop his service.
1\)tlvc,ted employees, produce more and the companies profit more, however
"'>: is possible when all the people who compose the work environment work

1m "r.complishment of this goal.

~ys Relationship and Motivation
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) r~lacionamento interpessoal e hoje uma mais

~ l~~TRODUC;AO

Wf, • r~fintes e exigidas no mercado de trabalho, facilitar este relacionamento e
~I :,ental para 0 sucesso de uma empresa, e a serenidade de seus funcionarios.

)evloo a alta competitividade e a escassez de emprego, a propria empresa

i':- ,iiu890es conflitantes, onde os funcionarios nem sempre reagem positivamen-

,:.. I;]ndo assim 0 ambiente de trabalho muitas vezes insuporWvel, ocasionando

I ,~chamada 'Odoremocional", uma consequencia inevitavel da vida empresarial.

~:; .=:tnlza90es tern 0 desafio de transformar essas emoc;:oes negativas em atitudes

JlIr I' )dem melhorar 0 nosso desempenho, ou por Dutro lado, se nao controladas de

1 oHela, essas emoc;oes podem comprometer as relac;:oes e a produtividade.

) presente trabalho tern como objetivo analisar como a qualidade do

,-;~;, Ilr:lmento interpessoal interfere na eficiencia, tanto do funcionario quanta no

If:'''~,nenh0 geral da empresa.

[lara tratar dessas questoes, apos a introduc;:ao, 0 trabalho aborda no

in capitulo as relac;6es interpessoais e trabalho, no terceiro capitulo trata das

J' 7ac;:oes e pessoas, 0 quarto capitulo aborda 0 desempenha humano no

~., Apresenta tam bern uma pesquisa realizada com profissionais que atuam

t-;j) ~. IHsas empresas, abordando suas percepc;oes acerca das relac;6es no

":9 de trabalho.



_ RELACIONAMENTO INTERPEssOAL

,t fo:;,se passivel a urn habitante do planeta Marte observar os habitantes

;r ·lan€ta Terra, provavelmente ficaria impressionado em constatar a quantidade

j~ rnpo -::;mque as pessoas passam juntas, em grupos. Constataria que as

:IS nascem e vivem em grupos relativamente pequenos, as familias, sao

1JOS e socializados em grupos maiores, formados pelas igrejas, pelos clubes, e

J'''' Instltuic;:oes socia is. Poderia ainda observar que a maiaria do trabalho e das

.;\' ~(je5 E-realizada em grupos, com grande depend€mcia dos membros entre si.

hab· tante do planeta Marte observaria, ainda com certa surpresa, que as

1, "Hites desta Terra nem sempre S8 integram perfeitamente, per causa dos

.~. las de relacionamento.

'! HOMEM

defini90es que exprimem uma caracteristica au capacidade atribuida ao

n sao numerosas; a primeira e mais famosa e a defini980 de homem como

11racl.)nal". Essa defini9ao expressa a ponto de vista do lIuminismo grego e 0

.;:;... de cas filosofias de Platao e Arist6teles.

() honem e 0 unico animal que possui "razao", e que a raz8:o serve para

u ;' 'hE (, uti I e 0 pernicioso, portanto tamb;,m justo e 0 injusto, (Pol., 1,2,1253

.,or r'Jntes, 2001, p, 514).

l\ Segunda defini9ao do homem segundo Pascal, nada mais e que urn junco,

frag.! da natureza, mas;' urn "junco pensante" (PEN SEES 347 citado por

" 2001, p.514),
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Quem tem a pretensao de expressar a totalidade do homem e Bergerson

·Se pudessemos despir-nos do nosso orgulho, se para definir nossa
especie. Nos ativessemos estritamente aquila que a hist6ria e pre-hist6ria
r:GS apresentam como caracteristica constante do homem e da intetigGncia,
ta!vez nao dissessemos Homo sapiens, mas Homo faber. Em conclusao, a
mleligencia consideradC! naquila que parece 5er sua tarefa original, e a
faculdade de fabricar objetos artificiais, particularmente utensllios, e de
'J3riar indefinidamcntc a fabricayao deles· (EVOL. CRtATR citado por
Fontes, 2001, p.S15).

Na realidade, porem 0 proprio Bergson, citado por Fontes, admite que em

,ja Inteligencia ha urn "halo de instinto", considerando passivel a retorno da

~•.•.1'?nCla ao instlnto, par meio da intui9ao isso deveria significar que 0 homem nao

,.... J' 135 f-(omo faber.

A. ten::eira e mais especifica determinayao, que tem servido freqOentemente

efinlf ° homem e a sua natureza politica, sociavel. Ja men cion ada por Platao

'" 415 a. citado por Fontes, 2001 p. 515). Esta determina9ao e estreitamente

'I Dor Aqst6teles a natureza racional do homem. "Quem nao pade fazer parte de

,1"1 1 comul"lIdade au quem nao precisa de nada, bastando-se a si mesma, nao e
le uma cidade, mas e fera ou Deus" (Pol., 1,2, 1253 a 27, citado por Fontes).

A ;;A.rlstateles, "0 hamem nao esta apta, desde a nascimenta a viver em

.., ~ ade' porque 0 hamem s6 se tarnar apto para vida social grac;as a educayaa

l'~' ve 1 2 citado par Fontes, p. 515). Mas 0 significado mais 6bvio dessa defini9ao

,.... ,horr-em naD pede deixar de viver em sociedade.

A cultura e um fzn6meno da vida associativa humana, resultante da
combinacao de valores, normas, atiludes e outros elementos biopsiquicos e
:;uciais, configuranda-se Gamo um amplo padrclo de referencias, simb6licas
ou nao, para uma sociedade uma organiza~o ou urn grupo. (LEBOYER,
1994, p. 66)
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TRA3ALHO

Seg: mdo 0 dicionario trabalho e aplicac;ao das fon;as e faculdades humanas

r" l F1lcanr,;ardeterminado fim; atividade coordenada de carater fisico ou intelectual,

:'>sana a qualquer tareta, servit;o au empreendimento; exercicio dessa atividade

,)CUpa<;c3o permanente, ofieic, profissao.

Trabalho pode significar 0 conjunto das discussoes e delibera90es de uma

-. t-,-Jade au assembleia convocada para tratar de interesse publico, coletivo ou

I' lliar Pode significar 0 servi90 de uma reparti9ao burocratica, e ainda as

~~ ,'.-' '::5 escolares doa alunos a serem verificados pelos professores.

Alem de atividade e exercicio, trabalho tambem significa dificuldade e

1 ,do pais junto a todas as suas significa90es ativas, trabalho em portugues, e

illral quer dizer preocupa90es, desgostos e afli9iles. Eo 0 conteudo que

[-0;-: rn!na ,.:;m labor mas ainda asia presente em trabalho.

Isso se compreende melhor ao descobrir que a nossa lingua e palavra

";=;' ~,'-,o SE origina do latim tripalium, embora outras hip6teses a associem a

(, -1 1! ulum Tripalium era um instrumento feito de tres paus aguc;ados, algumas

<=linda munidos de pontas de ferro, no qual os agricultores bateriam 0 trigo, as

1;.; '" .:IS de milho, 0 linho, para ras9a-lo e esfiapa-Ios. A maioria dos dicionarios,

7 1(10. registra lripalium apenas como instrumento de tortura, 0 que tern sido

'r1!mente, ou se tornado depois. A fripalium se liga 0 verba do latim vulgar

tr -,.,,1/<9 que significa justamente torturar.

r odo trabalho supoe tendencias para urn tim e esforyo. Para alguns trabalhos,

r:;s-· ~for9(; de realizar alguma tarefa, sera preponderarnente intelectual. Contudo,

,a, ~. mioDe e interesseira esta classifica!(Elo que divide trabalho intelectual e
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corporal. A maieria dos esfon;os intelectuais se faz acompanhar de esfon;o

"ra' (SUZANAALBORNOZ 1986p. 9a 11).

Q trabalho na organiz8g8o resulta, pais na inteng80 das pessoas em realizar

j~;~. "dnada ativldade e da possibilidade de obterem algo como

BERGAMINI 1988. pg 32).

'"I r;Jhalho e a descarga de obrigar;6es morais. E atividade muito seria
moralmente, na~ e urn jogo, nem tern que ser divertido. Trabalhar e aceitar
rcsponsabilidade C, portanto, r:!eixar espa90 tambem para autocritica por
fracassos. 0 prazer do trabalho vern de Qutras fonte, tais como sentimentos
dr: SUGesso, de v8Iorizac;..ao moral, de cumprimentos de suas
responsabjlidades~.(MOSCOVICI, 2001 p.92).

Oesd-= sempre, a convivencia humana e dificil e desafiante. Escritores e

}~t ,s. atr!'lves dos tempos, tem abordado a problematica do relacionamento

, ,0. Sartre, em sua admiravel peva teatral Huis Clos, faz a famosa afirmavao "0

sao .)S outros ... " (MOSCOVICI. 2001).

)5 seres humanos comevam a se relacionar com os outros a partir do

·1 e~,to que conseguem compreender que precisam dar, receber e dividir algo.

3S0, e preciso que alguem os ensine como conviver bern. E nesse aprendizado

,ndlviduo aprende desde cedo como se comportar com uma ou mais pessoas

a i "·"lita! 0 seu dia a dia. (WEISS. 1992)

""'ada indivlduo tem suas pr6prias necessidades interpessoais, essas

,....'·:;"::'Idades sao importantes no momento em que a pessoa entra em contanto com

::':-. e que ela possa transmitir essas necessidades de forma que todos entendam

....reendam que e 0 dar que se taz receber.

Saber treinar 0 tazer para 0 outro 0 que queira que se faya para si e 0

:0 par3 uma boa rela~ao interpessoal". (WEISS. 1992 p. 23).
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f'LA~C)ES INTERPESSOAIS E TRABALHO

.A.s re!af;oes interpessoais desenvolvem-se em decorrencia do processo de

;'0

lm situac;oes de trabalho, compartilhadas par duas pessoas ou mais, ha

a:l, a,ieS predeterminadas a serem executadas, bern como interac;:oes e

;:,eiI! "entos recomendados, tais como: comunicac;:ao, cooperagao, respeito,

ii" ·:l,je A. medida que as atividades e interac;:oes prosseguem, as sentimentos

lE:-c'~i1ados podem ser diferentes dos indicados inicialmente e entao

,F, ,:a.lelmente as sentimentos influenciarao as interac;:6es e as proprias atividades.

~S;-''': sentimentos positiv~s de simpatia e atraC;:8o provocarao aumento de

":c Ao e coopera<;:ao,repercutindo favoravelmente nas atividades e ensejando

lla:_ t:·rodutividade. Por outro lado, sentimentos negativos de antipatia e rejeiC;:3o

,,:;-, j~Cr<'lO a diminuiyao das interayoes, ao afastamento, a menor comunicaC;:3o,

2!-.-',," dtmdc, desfavoravelmente nas atividades, com provavel queda de

·:·vidade.

[sse cicio 'atividades-interac;:6es~sentimentos' nao se relaciona diretamente

a competencia tecnica de cada pessoa. Profissionais competentes

li,rj , iua\mEnte pod em render muito abaixo de sua capacidade por influencia do

.=:- da situac;:ao de trabalho.

Ouando uma pessoa comeya a participar de urn grupo, ha uma base intern a

j,o; l~€:-ren~as que englobam conhecimentos, informayoes, opinioes, preconceitos,

at It des. experiencias anterior, gostos, crenc;:as, valores e estilo comportamental, 0

w·raz Inevitaveis diferenc;:as de percepyoes, opini6es, sentimentos em relaC;8o a

,·a;,a sltua<;c3o compartilhada. Essas diferen9as passam a construir um repert6rio



as deiermina a modalidade de relacionamento entre

.,.'3, de trabalho, superiores e subordinados. Por exemplo: se no grupo he.

pela opinlao do outro, se a ideia de cada um e auvida e discutida,

,ece-seurna rnodalidade de relacionarnento diferente daquela ern que nao h<i

tl peld opiniao do outr~, quando ideias e sentimentos nao sao ouvidos, ou

.:j, los quando nao ha troca de informa90es. A maneira de lidar com diferen9as

.,a15 cria um certo clima entre as pessoas e tern forte influemcia sabre toda a

grupo, principalmente nos processos de comunica9ao, no relacionamento

c550al no comportamento organizacional e na produtividade.

:-:;8 as diferen9as sao aceitas e tratadas em aberto, a comunica9ao flu! facil,

,[:.Ia dlre~ao, as pessoas ouvem as outras, falam 0 que pensam e sentem, e

, ooss,b,lidade de dar e receber feedback. Se as diferen9as sao negadas e

tdas a comunlcat;:ao torna-se failla, incompleta, insuficiente, com bloqueios e

",s dl5tor90es e 'fofocas'. As pessaas nao falam 0 que gastariam de falar, nem

as outras, 56 captam 0 que refor9a sua imagem das outras e da situac;ao.

') relacionamento interpessoal pode tornar-se e manter-se harmonioso e

·50 permitindo trabalho corporativ~, em equipe, com integrat;:ao de esfar90s,

vmdo as energias, conhecimentos e experiencias para um produto maior que

das partes, au seja, a buscada sinergia. Ou entao tender a tomar-se muito

,"::onflltivo, levando a desintegra980 de esfor90s, a divisao de energias e

,....Yie ceteriora9ao do desempenho grupal para urn estado de entropia do

'l e flcal dissolu9aOdo grupo. (MOSCOVICI, 2001).



o re!acionamento e 0 ate ou efeito de conviver ou inteirar-se. ~ atraves dele

,:ocamos em pratica os planas que elaboramos para a negocia9ao e

"'cc,, cn,os os interesses mutuas". (EDUARDO PINTO, 1994, p. 37)

')S relacionamentos interpessoais, de certa maneira nao existem sem

,,:..,nsa<;:ao,uma troca de algo de valor par produtos ou servi90s. Por outro lado,

;:o.;3C!Onamentonao existe a menos que ambas as partes obtenham alga de

lele Para fazer as relacionamentos funcionarem, voce deve decidir que

all ',=":-, Sao importantes para voce e para as outras pessoas nas rela96es. 0

F.:' ,amento nao vai durar, a menDsque ambas as partes obtenham alga de valor

NEISS, 1994 p. 23).

As tentativas de induzir um relacionamento rnais sadio aparecem como tarefa

,o~c ,rreallzavel, mas padem dar sinais de esperan~a. (WEISS, 1992)

::JIv1PORTAMENTO HUMANO NO TRABALHO

Conv!ver com pessoas, tarefa facil para uns tortura para outro5. Esse

r, ..-:"'a de convivencia vern de outrora. Entender ° outro e fazer-se entender

C~,I !er-.-,no minima sensibilidade. Quando falamos de convivencia no trabalho, ja e

1',,1.., ,)mpl!cado. Ha coisas que fazemos au deixamos de fazer que incomodam as

·'\tc"--:->' .•as. e quando falam,os de ambiente de trabalho, e que 5e percebe como e

J' ;ado (FRITZEN, 1987).

Para Fritzen, (1987), sao pequenas coisas que minam a convivencia, a

1, .J>:: e c sucesso pessoal. Por exemplo, quando S8 falar alto demais, nao S8

~1,t':1 pando S8 as pessoas estao gostando ou nao, essa pessoa 5e de51iga do

nEW ~,restaaten<;:80quando alguem esta falando algo de interesse de todos.
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la pessoas que convivem num ambiente de trabalho como se estivesse

.;. • I I!..iando de urn jogo, querendo mostrar que ela e urn born companheiro e

)1 c,,':''::,ueconquistar a confianya de todos. Na verdade ela S8 sente amear;ada pelos

;;:.'" ~ ('Jlega5 e faz armar;oes sem que ninguem perceba para 0 seu proveito proprio,

,,, ,dlvecgencias, divis5es. (FRITZEN, 1987).

-Sao r,luitos os pactrbes de comportamento das pessoas. Muitos sao de dificil

estao sempre na defensiva, interpretam mal a melhor inten98o. Todo esse

11ame-nto pade ser a conseqO€mcia de urn passado infeliz, ou de urn ambiente

-)(j05 se comportavam dessa maneira. As pessoas nao nascem assirn, mas

" r'~'" tornarem-se assim. (HERSEY; BLANCHARD, 1987).

';S p~ssoas diferem na maneira de perceber, pensar, sentir e agir. As

j,f,=- -,:~r9as Individuais sao, portanto, inevitaveis com suas conseqUencias influencias

,;; ~mlc;;:; interpessoal. Se fosse possivel a uma pessoa escolher dentre varias

,:1:1· ,r.iivas de a9E1o sem precisar da colabora9ao au sem infringir a liberdade do

F:sta seria uma situac;ao de liberdade real ou genu ina autonomia. Entretanto,

'n .-1 C!rI('I(jas vezes, nao se pode optar por uma decisao inteiramente pessoal e as

j,t,:::. -;~rcas Individuais surgem e precisam ser enfrentadas.

As dl·erengas entre as pessoas nao podem ser consideradas, inerentemente

1~ j mas. Algumas vezes, trazem beneficios aos grupos e ao individuo, autras

Vi-:.-':: trazem prejuizos, reduzindo-Ihe a eficiencia.

Num grupo de trabalho, as diferen9as individuals trazem naturalmente

'1.tf-li~'·,r;as de opiniao, expressas em discordancias quanta aspectos de percepc;ao

;; ;:, ~fa rnetas, meios au procedimentos. Essas discordancias podem conduzir as

.~. ::,sbes. tensoes, insatisfac;oes e conflito aberto, ativando sentimentos e
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~~ IT.ais ou menes intensos, que afetam a objetividade, reduzindo-a urn

e tr ~nsformam 0 c1ima emocional do grupe.

;eguldo Victor Givita 1990, existem quatro principios que conduzem a forma

,~,ssoa5 se relacionarem, e conviver bern com as outras. Essas relac;6es se

',' ,em em grande desafio, pois no ambiente de trabalho, muitas tarefas e

v ,S s6 podem ser realizados com a cooperaga.o de varias pessoas. au varios

..,t-:0 ~ cia empresa.

() pr!lneiro princfpia, do bern, explica que todos n6s temas nossos mementos

rl vlnganc;a, egoismo, cinismo. IS50 naD significa, porem, que sejamos assim

G todo. Em geral, a sentimento passa depois de algumas haras ou dias. Mas

,.::185 )ara as quais magoas e ressentimentos sao tao profundos que acabam

ra!les. Essas raizes se espalham, na forma de outros sentimentos

IS f permanece muito tempo dentro do cora98o a vida toda, se a pessoa

"""i'lQlr Portanto, a maldade se instala quando nao se reage a ela. E essa nao

depende de inumeros latores: lalta de aleto elou de carinho, lalta de

" .1 h-::.?I em si mesmo e/ou nos outros, falta de dialogo. Ou seja: a maldade surge

, I ! f.?l!ta a!guma coisa.

) sp.~undo principio, da alegria, diz que ninguem e triste par que quer.

rorque todos sabemos como a tristeza e prejudicial a vida Simplesmente

:;; asslm durante algumas fases mais complicadas de nossa vida. Em geral,

'lup. alas passam, e como S8 levassem junto as sentimentos negativos. E

,JOlI<='Ifll ao born humor, ao sarriso, a alegria.

,mrl~ Civita 1990 elas esquecem que a verdadeira capacidade de ser leliz

....''':; i...,.ntro delas, nao fora, e que essa capacidade se torna mais forte quando se

,,11\ ;1lnbienle descontraido, sem tens6es.
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) ter,',eiro pnncipia, do amor, e uma reaC;8o contra 0 odio, que nasce, cresce

;slai" quando somas profundamente humilhados. E uma reayao normal a

que zombou de nos que naD nos levou a serio, sem vontade propria e sem

entQ$

qdrlrto e ultimo principia, da 8980 positiva, segundo Civita, e agir naD de

COfll aquilo que somas, mas de acordo com aquila que estamos, na verdade,

:C3deere vingan9a e uma reaC;80 aD que alguem provocou em nos, nao uma

erd<=lcleira aquela que realizamos par saber que nos trara alegria. A reaC;8o e
~.ao regativa. Ela significa que estamos respondenda a uma provocayao. E

def dizer que quem esta decidindo nassos sentimentos e nosses

o18mF~ntosnao somas n6s, mas sim a pessoa que nos provocou.

Os gerentes precisam entender por que as pessoas se campartam dessa au

~ -" mcneira. Sa quiseramos realizar certos objetivos atraves de outras pessoas,

Ji,f> s-1ber por que a pessoas assumem comportamentos que Ihes sao

. -ristlcx)s. Assim, a primeira tarefa do gerente sera conhecer 0 comportamento

"io do sellS funcionarios". (HERSEY; BLANCHARD, 1987, p. 11citado por Keith

:'MPETENC!A INTERPESSOAL

:omc traba!har bern com as outros? Como entender os outros e fazer-se

j2r? I~or que os outros nao conseguem ver 0 que eu vejo, par que nao

,,:::m ;:, clareza de minhas inten96es e a90es? Par que os outros interpretam

"...ampr·tf! mellS atos e palavras e complicam tude? Per que nao podemos ser



18

1. ":::"1"05 nos trabalho e deixar problemas pessoais de fora? Vamos ser praticos, e

,0;..;:, ;:IS erloc;5es de lado ... ".

)iJem jt:':l naG pensou assim, alguma vez, em algum momento OU situac;ao?

, st<:m~mosrealmente condenados a sofrer com os outros? Ou podemos ter

~ ;:m{j.::lde alcanc;ar uma convivencia razoave[mente satisfatoria e produtiva?

)f:ssoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isto

""""DAm 85 outras com as quais entram em contato: comunicam-se, simpatizam e

:::,,:::.;i~n atraqoes, antipatizam e sentem avers6es, aproximam-se, entram em conflito,

;1 Ic,,o,·tP.tn ,-:olaboram, desenvolvem afeto.

F SS8:3 interferencias au reac;6es, voluntarias ou involuntiuias, intencionais ou

,r-II : •..•ncionals, constituem 0 processo de interaC;ao humana, em que cada pessoa na

',rf-::', n<:a de outra pessoa nao fica indiferente a essa situaC;8o de presenc;a

'=:S', 'lJi,g,dor;.:J 0 processo de interaC;8o human a e complexo e ocorre

',Fe: "-,,g,nenlemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos e nao-

,;; ,ff'S1OS verbais e nao-verbais, pensamentos, sentimentos, reac;oes menta is e/ou

ASSlnl, um olhar, um sarriso, um gesto, uma postura corporal, urn

,f., •,camento fisico de aproximaC;80 ou afastamento constituem formas nao verbais

d.=:- ,;,,,:r,g(:;:10 entre pessoas. Mesmo quando alguem vira as costas au fica em

::.."'~, ,!sto tambem e lnterac;c3o e tem um significado, pois comunica alga aos

s 0 faw de sentir a presenc;a dos outros ja e interaC;ao.

A. forma de interaC;80 humana mais freqOente e usual e representada pelo

~cso ampla de camunica,aa, seja verbal au naa-verbal"(MOSCOVICI, 2001 p.
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1 AS ORGANIZA<;OES E AS PESSOAS

()NCEITO TRADICIONAL E EVOLUCAO

~ Amn1esa constitui 0 ambiente dentro do qual as pessoas trabalham e vivem

.::il()res partes de suas vidas. Nesse contexte as pessoas daD algo de si mesmas

".=.ramAlga em traca, seja a curto ou a longa prazo. A maneira pela qual esse

,~nle A moldado e estruturado influencia poderosamente a qualidade de vida

,soa:;, Mais do que isso: influencia 0 proprio comportamento, afeta 0 pr6prio

,amf':ontoda empresa.

f:.... organiza~ao pade ser entendida como uma realidade social, integrada par

l,f.:- .-rtes f12ssoas que se comportam realizando atividades, ista e, trabalham, no

de produzlr urn resultado final comum, au seja, atingir as objetivos do

,.:o.o>ndurento.

~~;:;ssestermos pade considerar a organizaC;8ocomo com urn contexto onde 0

llmento da lntera~ao entre tantas dinamicas compartimentais diferentes se

;~o so nec:p.ssariocomo imprescindlvel para se concluir sabre passive is

" na consecw;ao dos objetivos empresariais, assim como entender as

,s da saude au daen9a crganizacianal. (BERGAMINI 1988, pg 31) .

....,;,organiza~6es nada rnais sao do que grupos de pessoas trabalhando

<=l,las vlsando alcan~ar urn proposito comurn, e a maiaria destas grandes

, a,bes fcram criadas no came9a deste s;,cula entre as anas de (1856 -1915)

onmelra fase iniciou-se pelo engenheiro americana Frederick W. Taylor,

.::::rado0 fundador da maderna teoria da administrac;ao. Taylor provocou

,:. ,..,'lAlra revolu9ao no pensamente administrative e no mundo industrial da sua
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GI' ~ Sua preocupa<;:ao original foi tentar eliminar os desperdicios e perdas sofridas

·F· ~ Indt'Jstrias americanas e elevar os niveis da produtividade par meio de

;or: ,';, ..:30 d~ metodos e tecnicas da engenharia industrial. Isso fazia com que as

,n, '~"'es rpvelassem uma profunda disparidade de metodos de trabalho, pais cada

,r·t-: -"jflO tmha seu esquema pessoal de trabalho 0 que dificultava a supervisao e 0

-,.' p A "nlase desta fase foi tad a voltada para as tarefas.

A segunda fase enfatiza a estrutura organizacional, administrar e, sobretudo

-.t-:!<=lrorganizar a estrutura de 6rga05 e cargos que compoe a empresa, verifica-

:::,,.;.. ;:.. <1 p.ficiencia da empresa e muito mais do que a soma da eficiencia dos seus

inl,' ,I-,adores e que deve ser alcangada par meio da racionalidade, isto e
;',1" ,.:I(}80rios cargos.

Segu'lda Max Weber, (1864-1920) citado par CHIAVENATO para a

.;:o.rv:aorie uma organiz8gBo ideal, radonal e eficiente, e preciso de clara divisao

1,::.. <=11-,;1lhoclara hierarquia, regras e procedimentos normais.

Inlclar.io nos anos de 1920, a terceira fase com enfase nas pessoas OU

-'1i c, gem humanistica sustenta que as pessoas, sao seres socia is que no seu

r)le df~ trabalho, al8m de procurarem atualizar-se buscam manter satisfeitas

~Ij, necessidades de relacionamento, interagindo com 0 grupo par meio das

'"F.' th':S sofridas e seus projetos pessoais de realizayao. Elton Mayo constatou que

,.:.:;:~. J;:i:'> desmotivr:3das produzem menos que pessoas motivadas e produzem

r:;::,.'~a,-!os ai8m dos esperados.

A. quarta fase e a fase em que administrar organiz8yoes e lidar com a

:.,:" ')91a a fim de extrair dela a maxima eficiencia passivel.

L-. enfrlse no ambiente e a fase que administrar e, sobretudo, lidar com as

JF;, ,..,. (jas do ambiente e obter 0 maximo de eficacia da empresa, que surgiu com 0
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;1 onenlO da teoria da contingemcia, segundo 0 qual nao existe uma (mica

maneira" de organizar as empresa, pelo contrario as caracteristicas

• ,r;:JIS das ernpresas depend em das caracteristicas ambientais que circundam.

liras termos, as caracteristicas estruturais sao melhor explicadas pelas

'..:,qstlcas ambientais que as determinam . As organizac;oes bern sucedidas sao

;:;s que conseguem adaptar-se adequadamente as demandas ambientais.

:om as fapidas evolw;6es de cada fas8, tentamos demonstrar 0 efeita

ri' '/0 e as diferentes contribuic;6es em cada uma delas. Porem nos dias atuais

-"'las sao validas, embora cada qual valorize apenas uma das cinco

rA<:Op.s basicas. Na realidade cada uma surgiu como resposta aDs problemas

" """ epcca e todas loram bem suceclidas. (CHIAVENATO, 2000).

_ _'!'.~.O. ORGANIZACIONAL

,., ,',rgcmizacional como importante aspecto do relacionamento entre pessoas, e

./896e5. As pessoas estao continuamente engajadas no processo de

1 'enio a uma variedade de situat;6es no sentido de satisfazer suas

r ..,~,dt=JrlFSe manter certa equilibrio individual. Tal ajustamento naD se restringe

'i';' a s~tisfa9ao das necessidades fisiol6gicas e de s8gurant;:a as chamadas

.~~Idades vegetativas, mas envolve tambem a satisfac;ao das necessidades

de estima e de auto-realizat;ao as chamadas necessidades superiores.

i=l ~ atisfac;ao de necessidade superiores depende muito de Qutras

P:-.l ~jmerte daquelas que ocupam posic;oes de autoridade, torna-se importante

r 'FAnder a natureza do ajustamento ou desajustamento das pessoas. 0
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..,1 -Ant' tal como qualquer Dutra caracteristica de personalidade, varia de uma

., pa!il Dutra e, no mesma individua, varia de urn momento para Dutro. Essa

pclde ser entendida como urn continum que val desde urn precario

1 ',2ntc em urn extrema ate urn excelente ajustamento no outro extrema. Urn

.dstamento significa "saude mental". As tres principais caracteristicas das

~::;rne=:ntalmente sadias sao as seguintes"

•...s pf"ssoas sentem-se bern consigo mesma

l\S pf·ssoas sentem-se bern em relagEio as outras pessoas

",5 f1~ssoas sao capazes de enfrentar por si mesmas as demand as da vida e

chma organizacional esta nitidamente relacionado com a motiv8y2l0 dos

15 da organizar;ao. Quando ha elevada motiva9210 entre as participantes, 0

,rganlzacional tende a ser alto e proporciona relayoes de satisfayao, de

, ':'0 rl!~ mteresse e de colaborac;ao entre os participantes. Todavia, quando hili

lotlV.?"ic;aOentre os membros, seja por frustrayaa au por barreiras a satisfaC;8a

ce551dades individuais, 0 clima organizacional tende a baixar. 0 clima

~cl()nal baixo e caracterizado par estados de inconformidade, agressividade,

!IOICOS de situac;oes em que os membros se defrontam aberta e

amf-nte contra a organizac;ao. Assim 0 clima organizacional representa a

·:e In·erno existente entre os membros da organizac;ao e esta intimamente

Ade com 0 grau de motiva~ao existente. (CHIAVENATO, 1994).

o ambiente de trabalho C 0 lugar onde pessoas passam a maior
parte de suas vidas. Muitos buscam ali relacionamentos de afeto, porque
:1;] sua familia a convivencia nao eo muito boa. Muitos profissionais sonham
com a chance de chegar a ger~ncia, mas para isso ele precisa demonstrar
(;i)pacidade de liderar PCSS03S, e essa capacidade come~ no
relacionamento dele com seus coleg8s, e atraves de pessoas dispostas a
trabalhar com ele que essa oportunidade pode surgir. (EDER PINTO, 1994).
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> ' '()~OES NO TRABALHO

Peter Frost e urn estudioso da gestao das diferenc;as culturais e das emogoes

'-" :,u::ntf'- de trabalho. Seu estudo traz urn conjunto de deduc;oes fundamentais

'il " boa saude das empresas. Segundo ele, se as dificuldades forem bem

;Idas e orientadas, S8 transformam em forga construtiva, mas se ignoradas

,r)· ,"='I enVf'nenar 0 ambiente de trabalho, prejudicar a produtividade e ameac;ar 0

-:'-1' '10 d.1 empresa. Frost denomina esses desequilibrios de "dores emocionais" e

11"' ,....,:;.t~ntatambem 0 conceito de "manuseadores de toxinas", que sao pessoas que

.:cr,: ;;"T em cena quando surgem as "dares emocionais", Ao destacar a presen<;a dos

Ilc;eadores das toxin as emocionais" nas empresas, ele revela uma funyao ate

,....,n!;o, r,ao reconhecida no cotidiano organizacional. Ele nao se refere somente a

'>S ~gos e a profissionais de recursos humanos, mas tambem aos lideres, que nao

Jnhecem, mas agem para neutralizar essas "toxinas".

A v~rdade e que a dor emocional existe, ate certo ponto, em toda

r. ,;:; ,za9ao e custa muito caro. Uvros recentes como White-CoUar Sweatshop

t~, ;; York W. W Norton, 2001), descrevem a freque!:ncia com que funcionarios

'1':::"· ,r:;j,]OS e valiosos tem experiencias negativas no local de trabalho ou ouvem mas

(,t ,;;::; que frustram suas esperangas, sabotam seus objetivos ou minam sua

,<1' '<;:<3 As origens da dar variam, mas grande parte dela vern de gerentes

;.,bl ::;I",)S peliticas empresariais irracionais, clientes ou colegas contestadores, ou de

1-..nr::a fracamente administrada. Peter F. Frost chama essa dar que suga a

~Sl, -;:, e enfraquece a confianga de "toxicidade empresarial". E urn subproduto da

.:;mpresarial que pode ter serios efeitas negativos nos individuos e suas

"lr'],1I,Za90e3, a menos que seja identificada e controlada de maneira saudavel e
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De "cordo com um estudo do Departamento de Estatisticas do Trabalho

~::jnomudan9a empresarial em qualquer nivel - seja downsizing, fusoes ou de

1 ,ca - node levar a uma perda de 75 por cento no tempo de trabalho produtivo.

""'gnlfl:::ativQ e 0 estresse profissional, resultante de mau gerenciamento e

,:.:;,empresanals desumanas, que aumenta diretamente 0 custo de fazer

,os "Avalia-se que 0 estresse profissional custe US$ 300 bilhoes anualmente

I stna americana, estimados par absenteismo, diminui980 de produtividade,

.jade de pessoal. pagamentos diretos de segura, medicos e juridicos, e

" nn local de trabalho", escreve Joel H. Neuman, da Universidade Estadual

"a York, em New Paltz, citado por Frost. "0 mercado para programas,

os e servi90s de controle de estresse foi de US$ 9,4 bilhoes em 1995 e estava

.do para US$ 11,31 bilhOesem 1999."

As vezes, as custos de frustraC;:8oe raiva dos funcionarios podem ser ate

~~nos Quando as pessoas acreditam que estao sendo tratadas injustamente

l['jrJirnente par seus supervisores), elas podem se revoltar e tentar, de diversas

j nS 'p.mpatar 0 jogo' trazendo grandes custos para a organiza(fao.

AlePl da demissao, que carrega seu proprio conjunto de custos para a

~ ~<1 alos de vingan(fa, sabotagem, roubo, vandalismo, comportamentos de

t t ,e'SSG (esfon;o contido), propagaftao de fofocas ou comportamento cinico ou

iflado podem representar custos diretos e indiretos a organizat;ao. Em um

proh,ndo e demorado de seis anos sobre sabotagem no local de trabalho, os

.~adores descobriram que 65 por cento de todos os atos de sabotagem

';;,m-se de descontentamento com a administrayao e conduta injusta em

h ;:;:,aos trabalhadores.
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Os mesmos fatores que levam ao aumento de incidencias de agressao ou

~'"",~, <'15 podem, muitas vezes, levar a quedas no desempenho dos trabalhadores

.:,-;c; r;LstosoS, diretamente contra a organiz8c;ao. Claramente, as custos

,:;~ 18rlOS a tratamento injusta alcanyam niveis astronomicos, tanto financeiros

·~"Jmcmos.

As organizac;oes nao pod em, obviamente, sobreviver a tais tipos de abuso

I i, I ·"rj<;ll1lente. Felizmente, quando os lideres reconhecem a ocorrencia da dar

",!lal e intervem, revertem situac;oes potencialmente letais no local de trabalho.

As organiz8yoes e seus lideres conscientes disso OU nao, contam com as

n.n Jlc:ldc)les de toxinas para lidar com a dar que resulta, quase como algo natural,

i· .;;,~ de f~zer neg6cios todos os dias. Esses manipuladores de toxinas podem e

tOo'::; .,::.nte rrabalham em muitos niveis diferentes da organiza~ao, oferecendo

, ",xao e ajuda para trabalhadores perturbados. (FROST, 2003).

FnqJanto a dor emocional e um componente essencial da vida

.rr.:., ~cJonal, a reayao humana a dar, determina se e t6xica ou produtiva, guiando

.oj'" [·':>,-,SO;:lS de maneira a aproveittHa, absorve-Ia ou supen3-la, tanto como urn

enfraquecedor ou transformando-a em uma for~a para a saude.

ONSEQOENCIA DA DOR EMOCIONAL

;....dor da toxidade desconecta-as as pessoas da capacidade de responder

·"':'tp.nternente em situa~6es dolorosas, e remove 0 desejo e habilidade que elas

.,~ clJmrrir suas tarefas. E, talvez, 0 mais problematico e que uma rea~ao taxica

lJ> 0 senso de esperan~a das pessoas um componente fundamental no

•..v~entc canectado a vida ao redor delas.
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IJin homem que e abusado emocionalmente pelo chefe e abalado por

,.,sdA ferias fon;adas, au que fica sabendo que tern cancer, descobrira que tal

".-o-'o,lrorompera imediatamente uma conduta de trabalho criativa, conforme luta

,'ocessar sua enxurrada de rea90es. Se as reac;6es das pessoas, aD seu

:vrePl menns que empaticas, ele tera poueas opc;6es para resolver seu

" oor que e mal manipulada tern mais chance de levar a tristeza. Pessoas cuja

;:hl e tr~tada, evitarao situac;oes futuras que as fa9am lembrar do incidente que

"oeOlJ Quando as pessoas estao sofrendo, QU sao surpreendidas pelo que

:r-e r,:1m elas, e ate mesma pelo que ouvem delas mesmas, ficam

',,:::ctaclas da esperang8 e da sensac;8.o de pertencerem a uma comunidade.

,.... ;;r;}mente depois podem entrar em uma fase de nega9ao, seguida de raiva e

h-, ",;silo (seguindo 0 cicio de tristeza que Elisabeth KObler-Ross e outros

rtm) Mas reac;oes imediatas gerarn confusao, descrenc;a e confian9a

11· ,;; S.,bemos que pessoas sobrecarregadas desses sentimentos nao podem

fRf:!l·l1entesuas tarefas e responsabilidades do dia-a-dia.

rrtltll de compaixao, ou incapacidade, ou rna vontade em envolver-se com

":IIdroS dos outros e, agir coerentemente, impassibilita toda tipa de

;~rtmenta.A dinamica pode ocorrer entre colegas de trabalho, entre aluno e

-,.."r ot, entre pai e filho. Par exemplo, urn trabalhador lutando com conflitos em

"~rt (:e90 aos problemas ernocionais de urn calega, muitas vezes criticando-o

a assiduidade e 0 esfor90 no trabalho. A dor emocional pode debilitar

...:,ramente as pessaas que a experimentam em arnbientes arganizados,

·~ctar.do-as de suas rea90es saudaveis e normais a situa90es dificeis.

...• ,.0,5 siiudavelS encorajam aqueles que experimentam dar emocional a tentar

I'r ;o,-:aInclusive a tratar a dor como infarma9ao, trazendo aprendizado e a
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,r ;Idade de mudan9as construtivas.

nestas circunstancias, pessoas de todos os niveis da organiz89ao podem e

,.:. , -·ntf': exercem 0 papel de manipulador de toxinas, proporcionado tais

'~'lt()S '1umanos', uns aos outros.

~m I,m estudo realizado pelo Institute Gallup, em 700 empresas descobriu-se

"1 mCillria das pessoas valoriza mais ter um chefe atencioso do que a

1adoie dinheiro ou de beneficios extras que ganham. (FROST 2003, p. 14)

Fn1rresas que nao dao suporte ao manipulador de toxinas que nao

,F.r;p.rT as inevitaveis toxin as empresariais e a importancia de remove-las ou

~\-; :8S - pagam um preryo alto: as manipuladores se esgotam, nao deixando

,:.'n rima controlar a dor emocional que as empresas geram todos os dias.

T 7003 p. 22)

-:olocados em urn contexto empresarial, gerentes com urn alto nivel de

j;':ilciC'l emocional devem conseguir 'Ier' como os membros de sua equipe estao

,-,nrlnclc,. especialmente quando eles demonstram sintomas de sofrimento

",nal (FROST, p. 31) .

..:..do! e inevitavel nas organizac;6es, e frequentemente e destrutiva para 0$

'"manos e suas rela90es. (FROST, p. 49).

!'.L!DL\DE DE VIDA NO TRABALHO

r unClonarios com qualidade de vida no trabalho sao mais felizes e produzem

:'egundo Antonio Lazaro Conte, nos ultimos anos, empresas nacionais

<'1m pm uma revoluC;ao na produtividade. Segundo pesquisas apresentadas
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Of-mente em revistas e jornais. 0 Brasil foi 0 segundo pais em um ranking de

",:,",10Of- produtividade na decada de 1990. Essa revoluy80 transformou a vida

,·f-SSOClS nos grandes centros urbanos, estabelecendo urn ritmo de vida

ler~rk, alucinante, com excesso de haras de trabalho e uma pressao excessiva

,;,~rp.rn cada vez mais produtivas. 0 lado profissional passou, portanto, a ser

f:dOlnlnante do ser humano, que se sentiu forgado a ser urn super profissional

;''; t8nlO, nao poupa esforc;os em jornadas de trabalho aeirna de 12 haras

f "sese que ja, na decada de 1970, Guerreiro Ramos, (1981) citado por

fPd;".cutia a uni- dimensionalidade humana, facada exclusivamente na 6tica

() fain, porem, e que esse ritmo vai sendo assimilado par todos na sociedade

~;;,a ser um novo padrao. Trabalha-se aos sabados, domingos, desaparecem

,;.10:' P.tc.Tudo parece ir bern ate que uma ou mais das esferas da vida do ser

.:,; 1-' ifnmihar, social, fisica ...) passam a apresentar problemas como, par

il): Unl mho drogado, um pedido de div6rcio, urn enfarte ou outros problemas

I....-''''' (102 Nesse momento 0 profissional desperta-se, entaD para outras dimensoes

;:.. humano e questiona-se: como conciliar a situayao de empresaria au

,;;;n3 de longas jornadas diarias, com 0 papel de esposa, mae e

l,:;iraaora do I~r? Como conciliar as papeis de provedor financeiro do lar com 0

'';(J. (jp 0i=11 particlpanda efetivamente da vida dos filhos? Esse paine I chama nossa

'1" ;;, par~ a necessidade de refletirmos sabre qualidade de vida e principalmente

"JRhd'ldede vida no trabalho, conhecida como QVT.

~ Ifr,'1ortancia da aVf reside simplesmente no fato de passamos em

o· ,,," ". OP trabalho mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos de
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- vidrt~. Nao S8 trata mais de levar problemas de casa para 0 trabalho, e sim

" ;:1rmo; para casa os problemas. as tensoes, os rece;os e as angustias

.Iorlos 00 ambieote de trabalho. E um assunto importante a ser discutido.

~nrl8niemente S8 0 cenario economico mostra recessao au crescimento, perda

~r aqJisitivoau aumentodo desemprego.(CONTE.2003 p.32)

'~ua! 'J conceito de QVT?

"0 IJma d"'r.ada os autores Kaplan e Norton (1997) citados por Conte.

nm (} Balanced Scorecard como uma forma de avaliar 0 desempenho da

..,,:} ~f':"l consonancia com a missao, visao e valores. Os autores propuseram

,'f!rsrectiva~: financeira, cliente, processos internos e pessoas. Neste quarto

flue efetivamente e po ande devemos comec;ar, consta algo como qualidade

rt no trabalho. E muito provavel que funcionarios motivados, capacitados e

,~mtJnp.rados passem a ter desempenho acima da media, reduzindo custo,

~~ni.?lf)domelhor solw;;oes aos cllentes e gerando como desdobramento maior

je flnanceira, que, mais do que nunca, pode significar a sobrevivencia da

-'odemos entender como 0 conceito de QVT, como urn programa que visa

, e sa:!sfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades

103(;17;'1(;Oe5,tendo como ideia basica a fato de que as pessoas sao mais

• ,.?IS 'lllanto mRis estiverem satisfeita5 e envolvidas com a proprio trabalho.

-aun (1944) entende que QVT e baseada no principio de que 0

'netJrnento com a quaJidade ocorre de forma mais natural nos ambientes em

... flln(,lonarios se encontram intrinsecamente envolvidos nas decisoes que

,.?1m ('lIretamente suas atuay:oes.
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f proendes (1996) conceitua QVT como gestao dinamica e contingencial de

';r ~-.; fislC':OS, tecnol6gicos e sociol6gicos que a afetam a cultura e renovam 0 clima

, 7'1010n'1l, refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade das

l' .:>';;::IS A QVT deve ser considerada como uma gestao dinamica porque as

....•780DPS e as pessoas mudam constantemente; e e contingencial porque

'-IF. "iA d;;; realidade de cada empresa no contexte em que esta inserida. Alem

i,~ fKHlr.O resolve atenta-se apenas para fatores fisicos, pois aspectos

l ''-'OICOSe psicol6gicos interferem igualmente na satisfa<;8o dos individuQs em

.::;" elF trabalho; sem deixar de considerar os aspectos tecnol6gicos da

....• 7.30<'10 do proprio trabalho que em conjunto, afetam a cultura e interferem no

"rg;;;nizacionais, com reflexos de produtividade e na satisfa9E1o dos

,:., F-il('Jdos

~ mFta principal do programa da QVT e a concilia9E1o dos interesses dos

J v --:,,05 F- das organizagoes, ou seja, a melhorar a satisfagEio do trabalhador

r;::;-sp. ,'l produtividade da empresa.

'"' expectativa pessoal dos profissionais e que, se as empresas esperam

~;;:"ip. n,lS produtos e servi90s por elas oferecidos, a90es de QVT devem ser

."r.::trl.::ts definitivamente no cotidiano das empresas, Outra expectativa dos

• ~:",iJn8iS e dp. que as empresas, ao conceberem urn prograrna de qualidade,

,·-r,rlnl fj11e 0 mesmo nao sera implantado com sucesso se nao houver um efetivo

'v,mpnt,) e participag80 dos funcionarios atuando com satisfag80 e motivaga.o

.n , .; reill17ac;ao de suas atividades. Isso e quaJidade de vida no trabalho, que,

Ip.ntpmente, resulta em maior probabilidade de se obter qualidade de vida

·,tc~,.. '11 socia! e familiar, embora sejam esferas diferentes e nelas se desempenhem

',;", -,~ rJlfprpntes.
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I C']tiP. mais desejamos na vida e felicidade, busca antiga do homem. Param,

,:.r fp;iz, e necessaria ter saude, satisfat;ao consigo proprio e com 0 seu

f: :udo isso compreende qualidade de vida. E interessante avaliarmos, 0

".) d~ empresa feliz apresentada por Matos (1996), citado por Conte, cujos

~ ~;'In muito pr6ximos aos indicadores de OVT: aquela que oferece as

,A~ r·)otivaclonais a plenitude da realizayclo humana, au seja, urn clima

•..:;", .lam a participayao e a criatividade, canais abertos a comunicaC;80 e

,ao ~xercicio regular da delegagaode autoridade e do trabalho em equipe.

'IS '::'0 desenvolvimento da capacidade de lideranya, reconhecimento ao

"'" empreendedor e it obtenC;80 de resultados. Isto e, a empresa feliz, e a

,-=I hprn admmistrada.

GERENTES E AS HABILIDADES INTERPESSOAIS

') Si ·cesso nas organiz8c;oes e contribuido a varios fatores, todos refletindo

"lores atributos de organizac;:6es e lideres compassivos. Muitos funcionarios

·,;;.,-:ern que uma fonte de dor e terem suas contribuic;:6es nao valorizadas.

Gcren!es que possuem habilidades compassivas mui!as vezes podem
manter seu pessoal feliz e produlivo, mesrno em face das grandes
rr.:..:dGlnyasempreS<lriais.Entretanto, gerentes que regularmente ignoram ou
fracassarn no contrale da dar podern pagar urn alto preco. Nesta era, a
\'antagern competitive: val para aquelas empresas que aproveitam e
ampliam a energia intelectual. emocional e 0 oornprometimenta de sua farca
r.c trabalho. Criar au igncrar 0 sofrimento humano diminui significantemente
essas vantagens. (FROST p. 14)

)lIrBO tirana, rude. Esses adjetivos estao atualmente, cada vez mais

:,_"do; "chefes" A antiga imagem daquele que dava "saeo na mesa", nao

'om rl postura de urn lider dos dias atuais. "0 espac;:o no mereado esta eada
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"11(,1 oara as profissionais com tal perfil", diz Nancy Malschitzky, citada par

oOld~nadorado Nucleo de Empregabilidade da FAE Business School.

"'9' ldo urn artigo de Joseph Nocera publicado no New York Times, nos

,..., lJrlldos, as mudangas na direC(Elo das grandes empresas apontam 0

,n dr. estilo ditatorial" das chefias. 0 jornalista lembra as anos 80, do seculo a

f)a,,,do quando a revista Fortune publicava uma lista chamada "Os chefes

·"jr6~s da America", As descri90es dos profissionais eram incisivas: "Tern urn

',- r·lrnento violento e xinga muito", "ninguem confia nele dentro ou fora da

.::Ic;an e "realmente abusivo",

mc·rcado tem demonstrada que a teoria dos chefes com postura "tirana"

·.ndo par terra Nocera cita a demissao recente de um CEO "impiedoso,

,ncr e distante". 0 jornalista lembra-se entaD, da postura profissional do

"0 'II e antecedera a demitido: "ele perambulava pelas corredores, atendendo

•.•.ior~s, bc::mqueirosde investimentoe executivos de todos as escaloes.

;;,;w~com as clientes. Fazla as pessoas S8 sentirem bern consigo mesmas, e

1~Inn~ Nesse sentido, ele era urn prot6tipo do executivo chefe-maderno."

)~rt=l Nancy, citada par Hara, essa conduta condiz com 0 perfil desejado de

;onl" nos dias atuais. " Espera-se que ele seja Hder, facilitador do trabalho e

,r dlz ela 0 equilibria do racional (01) e emocional (OE), explica deve

~I ~ (1nduta profissional. Enquanto as decisoes e analises se fazem por meio

AIr; ()E sao tratados os aspectos de comportamento e relacionamento. Esse

If) h,,",neficia a triade chefia-colaborador- empresa- empresa. "Quando se

"',j:r,e loin clima de confian~aem que 0 chefe passa a ser visto como facilitadof,

II)ornOor sa be que podera contar com ele para buscar resultados, tirar

, ;'IS dllVidas na busca das metas a serem alcan~adas", ressalta Nancy. A
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"eo c simples: ambiente de trabalho agradavel, produ9ao melhor! (HARA,

, 511

r)s liceres fortes precisam S8 preocupar com as pessoas; isso tern que fazer

"'rl!l•.•io set, DNA.

Os IIderes emocionalmente receptivQs aumentam sua competentia

) .<-11100 AS pessoas em primeiro lugar. Jeffrey Pfeffer, autor do livro: The Human

, ,n' Building Profits by Putting People First, citado por Frost, disse: "As

\,...,.o.. ...,i),'1S estao procurando a oportunidade de ter variedade em seu trabalho e de

"j ,m tarefas desafiadoras. As melhores empresas estao descobrindo como seus

2gedos podem ter as duas oportunidades sem sai( (FROST, 2003 p.156 a
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• ;'.'..•.'SIENTE E DESEMPENHO HUMANO NO TRABALHO

Conhecer as variaveis que determinam as diferenty8s entre as pessoas, bern

-dR ir,nependencia, para produzir uma dinamica comportamental especifica. e
-'05511J1litaentender e ate mesma prognosticar 0 comportamento humano.

1;:'f1ue saber, no entanto, que issa 56 e realmente passivel a partir da

",ao do desempenhoou atua,ao das pessoas em alguma atividade. Utiliza-

·•....:;SA r:FlSO urn raciocinio dedutivo. Constata-se 0 que 0 individuo realizou OU

,'HI ar·alisa-se a maneira como 0 fez e globaliza-se deduzindo-se a partir disso

'i • -:nclr.! ia pessoa na execuC;8o da atividade do cargo em questao.

ror rutro lado, e importante considerar que 0 trabalho, ou a realiza,ao de

n 8tlvljade, a que a maiaria das pessoas se dedica, se constitui de forma mais

,V;::J elf.- 0 individuo empregar seus recursos e energias pessoais. E a forma que

::,:o,oas tern de sentirem seu potencial utilizado, au seja, colocado a servirro de

;.; COlsa, e mesmo de obterem urn feedback, pela compararrao do resultado

."do (om 0 esfor,o despendido, numa rela,ao tipo custo x beneficio que

cada pessoa, a avaliaryaa do quanta se sente realizada, completa e feliz.

>n,ber se 0 produto dessa relaryao custo x beneficia para a arganiza9aa e para

:iuo e satisfatorio, 56 e passivel mediante a utilizaryaa de instrumentos que

~m .3\·aliar, com razaavel precisao, 0 quanta organizary8o e individuo, estao

t, ,riO de gratificaryao .

...., p.fl"";lencia de uma pessoa no desempenha de uma tarefa depende

'2nte de uma relaryao positiva entre essas tres variaveis: a maneira de ser au

,A mdlviduo, a atividade e a ambiente. Quanta maior 0 ajustamento entre
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': ta~efa ativldade e 0 ambiente mais eficiente sera 0 resultado do

,A nos propomos avaliar as diferenv8s individuals de desempenho no

o nf'l~ podp.tnos nos esquecer dos fatores respons8veis par elas e que, ao se

·nar " conflgura<;ao de personalidade das pessoas, estamos partindo das

(rlS hr'lsicas que representam 0 potencial de eficifmcia de cada urn, que sera

, expl,cada em fun<;aoda atividade pela qual 0 indivlduo se responsabiliza e

rl' lhie-nte do qual cada urn participa.

::. rH~visao de desempenho, a partir da utiliza~ao dos testes psicol6gicos au

;;;'105 de estllo comportamental, em 5i naD garante, conseqOentemente, a

';c, do prognostico de efici,mcia das pessoas no trabalho. Seu emprego

t~ av;::, lar aquila que 0 individuo pade fazer, determinar 0 que esta dentro de

,ssih·lidades de realiza~ao. IS50 porque uma serie de circunstancias devera

no futuro. para dar ao individuo a possibilidade de utilizar, em suas

~,IAS i()do seu potenCial.

I m conseqOencia, a estimativa de desempenho no trabalho, realizada atraves

c,;rUnlAntos de avalia98.0 da personalidade ou estilo comportamental, devera

:lrmoda atraves dos meios oferecidos pela observayao instrumentada, cuja

·'1O <e da pela implanta<;ao de urn procedimento do acompanhamento

,.- 'o"co <ias pessoas, formalizado pelo processo de avalia<;aode desempenho

,s rnr,dpios eticos e tecnico$,

1\ cficizncia de uma pcssoa no desemrenho de uma tarefa depende
dtretamente de lima relat;ao positiva entre essas tr~s variaveis: a maneira
de ser au estilo de individuQ, a atividc::dee a ambiente. Quanta maior a
ajustamenta entre estilo x tarefa atividade e 0 ambiente rnais eficiente sera a
resultada do desempenho. (BERGAMINI, 1988).
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h!8'venato explica que 0 desempenho humano no trabalho depende de uma

oIP'~ldacle de fatores que atuam interagindo entre SI de mane;ra dinamica. Se a

,i-:j estlver motivada para 0 trabalho, ela desenvolve urn esfon;o individual para 0

!,- mlvln-,ento de suas atividades. Para que esse esforc;o seja eficaz, sao

,..:..~..,:.,;:mosconhecimentos e habilidades que as tarefas exigem e que as condi90es

...,.1131S sejam favoraveis, sem provocar restrigoes eu Iimitac;6es ao seu

ChiA'venato diz que os gerentes devem S8 preocupar com alguns cuidados

l,=;sAnvolver sistematicamente as habilidades e capacidades das pessoas para

It-:,:-:.emrenho eficiente e eficaz. Devern remover as restric;oes ambientais

as que possam afetar 0 desempenho humano, motivar e incentivar as

"1)('1" n('1 execuyao de suas tarefas, orientar 0 esfon;o das pessoas, avaliar

" ados 00 desempenho, para remover as causas e origens da ineficiencia e ou

rtf:la p por flm representar a satisfac;ao estimulos externos, come elegies,

1"', social do executante, premios, oportunidade de promoc;ao,etc.

;." Ilrlf'ranya e a participa9ao eficaz em grupo dependem essencialmente da

,(-;RnC'" interpessoal do lider e dos membras, 0 trabalho em equipe s6 tera

,,-_:;;.aorF!ale verdadeira se e quando os membros do grupo desenvolverem sua

·~::i;nCICl interpessoal.

Colin Powell define lideranya como ~a arte de realizar mais do que a ciencia
do gerenciamento diz ser possivel" Para isso e necessario assumir riscos,
r.~odificar e, as vezes, quebrar regras, e ml maioria dos casos foryar,
persuadir e ate manipular os outros para realizar coisas cujo resultado final
eles talvez ainda nao entendam. (FROST, 2003 p. 38).
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:...pe~quisa sabre relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, fai

,non Largo.

:"'.-18 pm profissionais inseridos no mercado de trabalho nas cidades de Curitiba

01 aplicado urn questionario para cern pessoas com dez quest6es objetivas

;.10-" I ,le5 a,) relacionamento no ambiente de trabalho entre colegas e chefes.

,om ~ssa pesquisa pode-se obter informac;:6es sabre as percep.yoes desses

"'!?me1to sabre a eficiencia no trabalho.

i l "'<;Ion;w; acerCfl do relacionamento entre as pessoas, e as repercuss6es do mau

'! c ! "DOS ".NALISADOS

r
o~
.2'GAAU
[]SI.E'ERO::lIlIt.UJMPlETO

,IlSl.PEROOIlCOMPLETU

!- sse~ tres primeiros graficos relacionados ao sexo, idade e escolaridades dos

, >,',0118,5 entrevistados, nos mostram que 0 bom ou mau relacionamento
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":"'lde dessas quest6es, 0 que nos remete a afirma<;03o de Moscovici que "nos

l~i"Irl'lpntos todas as pessoas esperam dar e receber algo em traca".

No (pIe se refere a questao de numero 04 (quatro), S8 0 mau relacionamento

'~!eme de trabalho interfere em sua eficiencia.

gr;:;fico 04 (quatro) demonstra que 0 mau relacionamento interfere muito na

1;.1elMs pessoas.

! 'ar;, obter flJncionarios e trabalhos eficientes, e preciso treinamento, naD hit

, Ida(h~ de desenvolver-se e aumentar capacidades, sejam elas intelectuais au

,~ 0 trelnamento incentiva as pessoas, visa desenvolver 0 born andamento

,:.,r,alho e conscientiza os funcionarios da importancia do aperfeic;oamento

"n elevando assim a eficiencia (CHIAVENATO, 1996, p. 126).

flclencia significa fazer um trabalho correto, sem erros e de boa qualidade.

:~as segundo MOSCOVICI, 1988, "quanto maior 0 ajustamento entre estilo x

I •.•l!vKI<1de e 0 ambiente, mais eficiente sera 0 resultado do desempenho".

graflco 05 (cinco) questiona se voce contribui para urn born relacionamento

'",ente de trabalho.
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Com 0 percentual de 99% a maioria das pessoas respondeu que contribui

:~r e manter urn local de trabalho harmonioso, pais sabem 0 quanta esse born

- "n~tnpnto melhora a pr6pria eficiencia e tambem a produtividade.

Desde sempre, a convivEmcia humana e dificil e desafiante" (MOSCOVICI, pg

-('is nos dias atuais, saber conviver com isso e indispensavel para S8 manter no

::...(:onvivencia com outras pessoas nem sempre e uma tarefa facil, po is as

,r. '>' };:.,~ qu(~ com poe urn ambiente de trabalho trazem seus valores, sua filosofia e

)(" ...:11\<1080 de vida. A interagEio permite conhecimento mutua e identific8g8o de

:., Dontos comuns que pod em variar desde sentimentos de bem-estar e

""" -,,·,.,s..:::,entusiasmo, prazer, frustrac;ao e ate depressao.

,;,:';' ':':<).:":80 ate mal-estar e insatisfaryao, passando por momentos de tensao,

A. pergunta 06 (seis) questiona se gostar do que faz no trabalho e importante

aSI'"

_"'0
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) grMico nos mostra que al8m de importante e essen cia I para trabalhar

~r··::."aslnado. NaG ha nada pior que tazer alga par obriga/y8o.

Ao contra rio do mito, gas tar de trabalhar nao significa ser urn trabalhador

".,lsIVO mas fazer 0 que 905ta e urn pre-requisito para comegar e permanecer

emp(ego.

i1ara 0 medic Wanderlei Coda, tazer 0 que 905ta e importante porque as

:-is sentem-se uteis, a vida ganha sentido e voce pade fazer alga para que

,I.';' pessoas vivam melhor. Mas para Stephen Kanitz (2005) fazer 0 que nao

" ,,0 trabalho pade dificultar nao 56 a vida profissional, mas tambem a vida

0';' :;;:'l);;J: Segundo Kanitz, e preciso aprender gostar do que se faz, 56 assim e

)\,";,vt';1 realizar trabalhos com maior qualidade, perfeiy80 e de forma prazerosa.

r-~a q ..Jestao 07 (sete) perguntamos S8 0 relacionamento com 0 chefe e:

,; .;ll)rlO :,)timo Oll insatisfat6rio

f Sie qrafico nos mostra percentuais muito parecidos em termo de satisfat6rio

" e segundo MOSCOVICI, 2001 "todos nos somas diferentes, e ao mesmo

'F, :;emelhantes em estilos comportamentais em gradag6es diversas, de acordo

c1 ~strlJidra e a dinamica de nossa personalidade".

",cho,d W. Wallen 1963, citado par Fela Moscovici (1994), identifica tres tipos

o-:f;;.on<'lildades de executivos existentes; 0 batalhador durao, 0 auxiliador

';,\", ';;::;0 e (; critico 16gico. Assim e possivel explicar que quando as diferengas nao
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7trpJl"\rlS entre chefe e subordinados, ambos trabalham de forma satisfat6ria.

") porem as 8Stl105 pessoais sao mais extrem~s, as frustrac;oes e

".:Jadp.s individuais insatisfeitas, transformam as qualidades em defeitos,

io assim a relag80 insatisfeita.

NA questao 08 (oito) questionamos de quem e a competemcia de resolver as

, ,(,as de relacionamento: da empresa, do funcionario ou de ambos.

resolver problemas de relacionamento e da competencia de todas as

.~,:; que fazem parte de uma organiza~ao, pois todos somas respons8veis par

':Jlente harmonioso.

Of:partamento de Rh e importante para a sobrevivencia de uma

? c19cJO porque age como urn recurso fundamental de manipulac;:ao de toxinas.

, pg 20)

rvlas <1S funcionarios tambem podem e devem participar das politicas da

..,a ajudando a desenvolver metas para a organiza9ao inteirando-se com

.., ,~S pessoas tentando alcan9ar cargos elevados sem prejudicar outras pessoas.

A questao 09 (nove) pergunta se 0 relacionamento com colegas de trabalho e:

bom ruim ou regular
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3% I

) graf!co demonstra que 39% dos profissionais consideram suas relac;oes

""~soan com colegas 6tima, 58% born e apenas 3% regular. Segundo 0

):::;,~,..,:';:;nteP.escritor Mario Persona,(2005) no novo ambiente de trabalho naD existe

(1,., ~ara H,transigencia e intolerancia. Mas, e claro, existe lugar para aqueles que

.,,,, ,.. mUlt,), desde que nao venham acompanhados de urn ego maior que a

)1 I ,:=J empresa. Em urn ambiente ende todos devem trabalhar com urn espirito de

.- pessoas intolerantes e intransigentes esta.o cada vez mais perdendo seu

) proprio clima de companheirismo e reconhecimento mutua acaba criando

-,,:, ,nes cnnstrangedoras para profissionais assim. 0 que nao pade e bater de

pOlS '550 56 aumenta a distancia. 0 melhor mesma e procurar ganhar essa

p';e,.!C'l para a equipe, fazendo-a enxergar que sua atitude faz dela uma ilha. E

-1'''':'; ~18 de-ve se sentir, ilhada pelos colegas, mas naa com urn abjetivo destrutivo,

IF: recuoerac;:ao.

Na ul~ima questao perguntamos as pessoas se elas gastariam de receber

"';!l, i"jelra melhorar seu relacionamento com colegas e ou chefes.
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Ne~lf~ grafico percebe-se que a maio ria dos profissionais entrevistados

1, ,i-! de reeeber ajuda, porque reconhecem que convivencia naD e tarefa facil e

rt' 1 '1·110 percebem a necessidade de treinamento ou terapia.

) irf'lnamento faz parte do desenvolvimento das pessoas, tanto no aspecto

rli COl)10 proflssional" (CHIAVENATO, pg 132).

) ambiente de trabalho e 0 lugar onde muitos de nos passamos a maior parte

,.3S \,Ildas. Quer seja urn desenvolvimento saudtwel au nao. Mas dada essa

'~ .! \,1;:' nluito daquilo que apreciamos e boa parte do que aconteee em nossas

,-;< .onlt':ce, tambem, no trabalho, ou provem do nossa tempo ali. Reconhecer,

1,H p. 'hdar' com essa realidade com certa compaix8o pode tarnar essa parte

'I Po es~encial de nossas vidas imensamente mais rica e produtiva.

~ :.;peSsoas nas organiza<;6es ajudam os demais em dar, em primeiro lugar e

ie tudo, per preocupagao pelo bem-estar daqueles que sofrem. Quando

';"r> 11 I esse trabalho, os manipuladores de toxina normalmente nao estao

) 10 no resultado final mesmo que 0 sucesso da organiza-;ao dependa de

.,sa I,lxicidade e trabalhada. Na verdade, quando as manipuladores de toxina

"'1m f)\JIn ambiente que os reconhece e apoia, os tipos de resultados positivos

oheam para todos os envolvidos - ineluindo lealdade, compromisso e esfon;o

ao os resultados finais.
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ntrf'tanto, as lideres precisam clar aten<;ao sistematica a dor emocional das

) Z 890f-5 e como ela e trabalhad8. Os lideres precisam fazer isse, porque eles

vanlrigem de ver a dar emocional no sistema. Na verdade, freqOentemente

':'.-:d pApel na criac;:ao dessa dar. Enquanto todos as Hderes nao possuem as

ridr::s de manipulador de toxina e de fato, nao S8 deveria necessariamente

;-.; qlJf~ fivessem CU, ate mesma, que fassem capazes de aprende-Ias, cada

,,-,de tomar alguns passos para reconhecer melhor e abordar a dor no sistema

; PO!;.!ENTO DO FUNC!ONARIO: J.w.S.R .

• AD E-NGENHEIRO MECANICO (ESPECIALISTA)

.[)ADL PRESTA~Ao DE SERVI~OS EM CARROS DE COMPETI~AO

'-..)egu.ldo J.W.S R., as dificuldades no relacionamento interpessoal sao devido

.- ';05 fatores, como por exemplo, as diferentes tipos de pessoas que fazem

1,.-1, i, ~)sell grupo de trabalho. Frisou que ha pessoas de diferentes niveis culturais

" func;:oes diversificadas, mas que todos tern que trabalhar para atingir uma

(,mum que e delxar as carros da stock car 0 mais perfeito possive!.

)isse que trabalha com pessoas intransigentes em todos as niveis; pessoas

•:.=Jbalh<1m exageradamente, pessoas que trabalham menos do que deveriam,

","F, que nao estao na fun9ao correta, e que estes fatores atrapalham na

,cac;:a,), causando desarmonia, descontentamento e que ista dificulta 0

10 flo31 e que quando alguem nao cumpre com sua parte, onera para outros.
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) e.·trevistado afirmou que, todos da equipe gostam do que fazem, senaa

,!lJenlariam a pressao, pais e assim que trabalham constantemente, com

J:' que de modo algum podem deixar de ser cumpridos.

LI qUf~ ficam tao tensos nos dias de corrida e que tern um desgaste emocional

; ,-lilde que ficam exauridos, que precisariam uma semana para S8 restabelecer,

uP. n(lnca 18m este tempo.

';egundo J W.S.R., 0 que ameniza esta Situ8980 sao as reunioes quinzenais

1n i-1 p. !uipe, onde todos colocarn as problemas que cada um esta enfrentando

'ormi-llmente depois destas reuni6es 0 trabalho f1ui melhor.

Para finalizar, J,W.S.R. caloca que a preocupa98o dos profissionais dos dias

~ ~ '1,:l() esta em crescer, mas em S8 preocupar que 0 autro nao creS98 e que

,,0;-: nivp.le por baixo.
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·;'jCLusAo

pn· fir das informac;6es obtidas constata-se que 0 homem naD pode deixar

..·r !-:m sociedade, e que 0 trabalho torna-S8 indispenS8vei para sua

'liis:ata-se tambem que este passa a maior parte da sua vida no ambiente

,[,;.)Iho e precisa aprender a se relacionar, para facilitar a sua vida, mas 0

amenta interpessoal naD e uma tarefa fadl, devido as diferenc;as entre as

,r'H;mo estas tendo as mesmas interesses.

i02-lacionamento interpessoal torna-S8 ainda mais difieil no ambiente de

!t'I que nem sempre as necessidades dos envolvidos sao as mesmas_

nlerder 0 Dutro e fazer-se entender exigem no minima sensibilidade. Esse

I, ,,In'H2nlo naD S8 restringe apenas a satisfac;ao das necessidades primarias, mas

t;JPlbem a auto-estima e auto-realizac;:aa, au seja, as necessidades

(~S

, clll'la organlzacianal tern importante func;:aa, pais dele depende a saude

j fIJnclonario, como da empresa.

;ravtoS da pesquisa realizada, das informac;:6es obtidas, fica evidente que 0

-I~r.lonamento interpessoal interfere na eficiencia, trazendo com isso as

I'iS "dares emocionais" aos funcioninios, baixa produtividade e

II )pnlpmente prejuizos para as empresas.

,onr:1 Ji-se que funcionarios com qualidade de vida no trabalho, sao rna is

rroduzem mais.
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GLossARIO

Pernicioso: mau, nacivD, ruinoso;

Junco: Planta herbacea de que se fazem bengalas;

Workshop: Oficina, aula pratica.
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