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1 APRESENTAÇÃO

Em 5 de agosto de 2010, após um acidente na mina San José, no deserto 
do Atacama, no Chile, 33 mineiros ficaram presos por 69 dias até serem 
resgatados. Essa situação foi coberta por toda a imprensa internacional 
e ficou conhecida muito além do Chile.

Milhões foram gastos no resgate dos mineiros – mas mais importante que 
o dinheiro gasto é a história de perseverança, solidariedade e trabalho 
em equipe que possibilitou o resgate mais de dois meses depois do 
ocorrido. Se não tivesse existido um relacionamento intenso e produtivo 
entre os responsáveis pelo resgate, a história poderia não ter terminado 
com o final feliz que teve.

Mas não precisamos esperar por uma situação tão extrema para 
compreender a necessidade de um bom trabalho em equipe, em que 
todos trabalham com o mesmo objetivo. Pensando nisso, o SEST SENAT 
traz este material com foco no relacionamento interpessoal – pois 
sabemos que, quando as pessoas são capazes de estabelecer bons 
relacionamentos e trabalhar sintonizadas em um mesmo objetivo, elas 
são capazes de realizar até o que parece impossível.



4

3
A IMPORTÂNCIA DO 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Você sabe dizer o que é “relacionamento interpessoal”? De uma maneira 
bem simples, é a forma como nos relacionamos com as outras pessoas 
– seja no ambiente de trabalho ou não. Sempre que necessitamos de 
ajuda ou cooperação precisamos exercitar nossas habilidades de 
relacionamento. E é bom saber: mesmo as pessoas que não possuem 
boas habilidades pessoais podem aprender a construir relacionamentos 
mais produtivos.

2 INTRODUÇÃO

Você já parou para pensar 
o que faz você se dar 
melhor com uma pessoa 
ou outra? Ou, por exemplo, 
conseguir trabalhar muito 
melhor com alguém e não 
suportar outra? Embora 
costumemos atribuir esse 
resultado a certa afinidade 
pessoal, quando estamos 
no trabalho ou em outra 
situação que envolve 
responsabilidade, não podemos nos dar ao luxo de trabalhar apenas 
com quem a gente gosta – temos objetivos e metas para realizar.

Ao longo dessa cartilha, você verá que o que chamamos de “afinidade” 
nada mais é do que uma semelhança de valores, sentimentos e visão 
de mundo. Quando nos conscientizamos disso e compreendemos o 
que faz a visão do outro tão diferente da nossa, podemos estabelecer 
relacionamentos mais produtivos, saudáveis e profissionais. Basta estar 
disposto a tentar fazer diferente. Então vamos lá!
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O mundo mudou bastante nas últimas décadas, e cada vez é mais difícil 
acreditar na história de que “cada homem é uma ilha”. Estamos cada 
vez mais conectados e interligados, e a boa execução do nosso trabalho 
e dos nossos objetivos passa a depender cada vez mais da cadeia de 
pessoas que trabalham conosco. Quer um exemplo? Você pode ser o 
melhor padeiro da região, mas, se o seu fornecedor não entregar a 
matéria-prima a tempo ou se o balconista for muito mal-humorado e 
desagradável, seu maravilhoso pão ainda estará fadado ao fracasso.

Quando entendemos que o 
nosso desempenho e nossas 
conquistas também dependem 
dos nossos relacionamentos, 
e que desempenhamos um 
papel importante na vida 
e nas conquistas de outras 
pessoas, podemos estabelecer 
relacionamentos saudáveis, 
pensando sempre no ganho 
de todos os envolvidos.

A. Como identificar competências?

Para estabelecermos bons relacionamentos interpessoais, precisamos 
ter competência no assunto. Mas o que entendemos por “competência”? 
Chamamos de competência o conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes relacionadas a um mesmo assunto. A esse conjunto de características 
que veremos em mais detalhes (conhecimentos, habilidades e atitudes) 
chamaremos de CHA, onde:

 ■ C – Conhecimento/Saber: são as informações que as pessoas absorvem 
por meio de diferentes formas de aprendizagem e fazem parte do 
seu repertório sobre determinado assunto. Conhecimento envolve 
discernimento, crítica e apreciação. Por exemplo, é comum ouvirmos 
dizer que o Brasil é um país com 180 milhões de técnicos de futebol.  
Mas por que isso acontece? Isso é o resultado das diversas informações 
sobre futebol que recebemos: da educação física na escola, da pelada 
na rua, dos comentaristas de futebol na TV e no jornal etc. Recebemos 
tanta informação que nos consideramos aptos a falar com propriedade 
sobre o assunto. Mas será que isso cria uma competência no assunto?
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 ■ H – Habilidades/Saber fazer: outro quesito necessário para termos 
competência em um determinado assunto é a habilidade, o “saber 
fazer”. A habilidade envolve os conhecimentos teóricos no assunto 
e também as aptidões pessoais, e está relacionada à experiência 
prática. Se considerarmos o caso do futebol, por exemplo, se você 
quiser ser jogador, não adianta apenas ter bons conhecimentos 
teóricos sobre futebol, saber o que é uma falta, um pênalti ou um 
centroavante: você precisa saber tocar a bola.

 ■ A – Atitudes/Querer fazer: é como a pessoa decide encarar a vida e 
os seus desafios. Sua atitude irá determinar suas reações diante de 
todas as situações que encontrar na vida. Ainda no caso do futebol, 
imagine um jogador que demonstre ótimos conhecimentos sobre o 
jogo, grande habilidade com a bola, mas tenha problemas com sua 
atitude: não responda às ordens do técnico, não compareça aos 
treinos, não siga a dieta recomendada etc. Mesmo que ele seja um 
ótimo jogador, ele não será o melhor jogador que poderia ser, pois 
suas atitudes limitam o seu potencial.

Analisando essas características, podemos tirar duas lições importantes 
ao avaliar a nossa competência interpessoal. A primeira delas é que 
isso não é uma questão de dom ou jeito (habilidade) apenas: depende 
de quanto você sabe sobre o assunto (conhecimento) e o quanto está 
disposto a melhorar (atitude). A segunda é que essa não é uma situação 
imutável: mudando o nosso desempenho em qualquer uma dessas 
características, melhoramos a nossa competência geral.

B. Como lidar com a mudança?

Ao falarmos em relacionamentos, 
outro assunto que sempre vem 
à tona é a questão da mudança. 
Por mais que gostemos de 
pensar que somos capazes de 
evitá-la, a mudança é parte da 
vida profissional e familiar e 
pode ser influenciada por uma 
série de fatores como: governo, 
sociedade, pressões familiares, 
questões financeiras etc.
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Infelizmente, temos a tendência a encarar a mudança de forma negativa, 
pois ela nos tira da nossa “zona de conforto”, aquele lugar sobre o qual 
temos domínio e sabemos “como as coisas acontecem” e nos coloca em um 
lugar de incerteza temporária, em que reaprendemos como agir, o que fazer, 
o que dizer.

Normalmente, nós só mudamos quando percebemos que teremos 
algum ganho em relação a isso. Nesse processo, a mudança passa pelas 
seguintes fases:

 ■ Desqualificação – “Ih, lá vem esse pessoal cheio de ideias”. Nessa 
primeira etapa, nós entramos em contato com o processo de mudança, 
mas fazemos de conta que isso não nos afeta, não é conosco.

 ■ Resistência – “Esse pessoal é muito esperto, mas isso não vai 
funcionar comigo”. Nessa segunda etapa, costumamos agir com raiva 
e implicância. Temos a sensação de que a nossa competência não tem 
mais valor e temos medo de assumir o novo.

 ■ Experimentação – “Não estou acreditando muito nisso, mas vamos 
ver no que dá”. Nessa terceira etapa, ainda apresentamos temores, 
mas nossa resistência inicial começa a ser vencida e começamos a 
experimentar a nova situação.

 ■ Comprometimento – “Não é que funciona mesmo?”. Nessa última 
fase, assumimos o novo como melhor e começamos a praticá-lo 
genuinamente, pois percebemos o ganho obtido.

Agora pense em sua própria vida: quantas vezes você deixou de 
experimentar algo novo pela sua resistência inicial, só para perceber, 
muito mais tarde, o quanto perdeu por conta disso? Isso acontece porque 
esquecemos que mudança é, na verdade, “transformação”. E nada é capaz 
de evoluir sem ela; seja na natureza ou na nossa vida.

Outro detalhe importante em relação à mudança é que ela não é 
necessariamente algo que acontece a você, mas algo que pode ser 
iniciado e controlado por você. Todas as vezes que colocamos na cabeça 
a alteração da nossa realidade atual em favor de um futuro melhor, 
estamos planejando a mudança. Pense nisso sempre que ficar tentado a 
encará-la negativamente.
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C. Aprendendo a tirar o melhor das emoções

Conhecer nossas emoções é extremamente importante para 
estabelecermos relacionamentos saudáveis e produtivos. A emoção (ou 
sentimento) pode ser entendida como uma agitação ou perturbação do 
nosso estado mental normal e, embora muitas vezes ela seja lembrada 
em oposição à razão (ou pensamento racional), já se sabe que ela é 
parte importante da nossa inteligência . Emoções e intelecto são as duas 
metades de um todo.

As emoções são responsáveis por influenciar as nossas disposições 
(como nosso estado de espírito e nosso temperamento) e, quando não 
cuidadas com carinho, podem nos levar até a distúrbios, como ansiedade, 
depressão e até à somatização de doenças.

Você sabe o que são somatizações? São doenças e sintomas físicos 
causados como resultados do constante estresse psicológico e social - 
não são doenças inventadas, ou “coisas da sua cabeça”, mas um sintoma 
real. Dores de cabeça por excesso de preocupação, gastrite, síndrome 
do pânico, síndrome de burnout, entre outras, são exemplos de doenças 
comumente somatizadas.

Quando sabemos identificar o que se passa na parte emocional do nosso 
eu, estamos mais em contato com coisas de máxima importância para 
nós, como: nossos valores, nossas motivações, nossas necessidades etc.

A inteligência emocional

Diferente da inteligência tradicional, o famoso QI (Quociente Intelectual), 
a inteligência emocional ou QE (Quociente Emocional) indica a nossa 
competência em lidar com as nossas emoções e as emoções dos outros, 
nossa sensibilidade, nossa capacidade de manter a calma sobre pressão, 
de nos colocar no lugar do outro etc.

Para que uma pessoa possa ser considerada “emocionalmente 
inteligente”, ela deve ter cinco aptidões principais:

 ■ Conhecer suas próprias emoções (autoconsciência): somente 
quando podemos identificar o que estamos sentindo, podemos 
utilizar nossas emoções da melhor forma possível.
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4
CONHECENDO A SI MESMO 
(OS ASPECTOS INDIVIDUAIS)

 ■ Lidar com emoções: é a capacidade de encarar as próprias emoções 
e aquietá-las; livrar-se da ansiedade, da tristeza e da irritabilidade 
e colocar o que se sente em um nível produtivo.

 ■ Motivar-se: colocar as emoções a serviço de um objetivo definido 
(um novo emprego, perder peso, ter uma atitude de vida mais 
saudável etc.).

 ■ Reconhecer emoções nos outros (empatia): ser capaz de identificar 
os sinais sutis que indicam o que as pessoas querem ou precisam, 
algo que pode ser muito diferente do que eles realmente dizem.

 ■ Lidar com relacionamentos: a competência de lidar com os outros, 
colocar-se no lugar dele, percebê-lo etc.; com uma atitude calma e 
tranquila.

Você já parou para pensar o que faz você ser do jeito que é: alegre ou mais 
sério, falante ou calado, calmo ou estourado? Nossa mente funciona como 
nosso serviço de atendimento, recebendo informações e solicitações e 
direcionando-as ao local mais adequado, de acordo com seu conhecimento, 
por isso, quanto mais temos consciência do processo, mais podemos trabalhá-
lo para melhorar nossos resultados pessoais e nossos relacionamentos.

A. Descobrindo como você pensa

Um erro muito comum que quase todos cometem é acreditar que o outro 
pensa exatamente da mesma maneira que nós – o que nem sempre pode ser 
verdade. Podemos identificar duas formas predominantes de pensamento:

 ■ Hemisfério cerebral Direito (emocional e criativo): Criativo, visual, 
inovador, compreende metáforas, lida melhor com sentimentos e é 
mais intuitivo: valoriza a compaixão e a empatia.



10

 ■ Hemisfério cerebral Esquerdo (racional e lógico): Lógico, racional, verbal, 
organizado, lida melhor com problemas e toma decisões mais rápido. 
Tem facilidade para ordenar, criar e manter rotinas e procedimentos.

Isso não significa que utilizamos um ou outro lado do cérebro, mas que, na 
maioria das pessoas, um lado se sobressai em relação ao outro. Por exemplo: 
os homens costumam utilizar mais o lado esquerdo do cérebro, enquanto as 
mulheres utilizam mais o direito – o que pode ajudar a explicar boa parte das 
discussões entre os sexos.

B. O que você valoriza e o que o motiva?

Boa parte do crédito sobre os nossos comportamentos e atitudes pode ser 
dada aos nossos valores e à nossa motivação pessoal. Mas o que são eles?

Valores

São os conceitos a que mais damos importância e que utilizamos, mesmo que 
inconscientemente, para validar ou justificar o nosso comportamento. Porém, 
muitas vezes erramos por considerar que esses valores são compartilhados 
pelos outros. 
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Como exemplo, imagine a situação seguinte:

Se um dos valores mais importantes para ele for a responsabilidade 
profissional, ele irá correr para o trabalho imediatamente – pode até não 
ficar muito contente, mas fará o que considera mais adequado. Já se o seu 
valor mais importante for o convívio familiar, ele fará de tudo para não ir 
– e, se for, irá bastante contrariado. O mesmo é válido para você: se você 
acredita que o trabalho está acima de tudo, irá aprovar a primeira decisão 
e reprovar a segunda – e o inverso se valorizar mais a família. 

Será que isso significa que as pessoas nunca se entenderão mesmo? Claro 
que não! Significa apenas que devemos ser capazes de identificar nossos 
valores para podermos agir de acordo com eles, evitando frustrações e 
estresse, e que devemos reconhecer que os outros irão agir da mesma 
forma, porém, podem estar baseados em valores bem diferentes dos 
nossos.

É importante saber também que os valores costumam estar bem 
enraizados dentro de nós e que é bem difícil mudá-los, ou seja, a menos 
que eles nos sejam prejudiciais; o melhor é trabalhar nossas atitudes 
para entrarmos em harmonia com eles.

Motivação

A motivação é a força interior que nos impulsiona em busca de um 
objetivo, é aquilo que nos faz sair da cama pela manhã e enfrentar um 
dia atribulado e cheio de desafios. Uma de suas principais características 
é que ela é interna ao indivíduo, ou seja, não podemos motivar ninguém: 
podemos apenas oferecer motivadores.

“É noite de ano-novo, você está 
com toda a família reunida, de 

repente toca o telefone: é o 
chefe do seu filho informando 

que, por conta de uma situação 
emergencial, ele terá que 

suspender a comemoração e 
correr para o trabalho”.
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No ambiente de trabalho, podem ser relacionados nove motivadores 
principais:

 ■ Recompensas materiais

 ■ Poder/influência

 ■ Busca de sentido

 ■ Especialização

 ■ Criatividade

 ■  Associação 
(relacionamentos pessoais)

 ■ Autonomia e independência

 ■ Segurança

 ■ Status

Quando somos capazes de identificar aquilo que nos motiva, somos 
capazes de tomar decisões conscientes em relação à nossa vida, por 
exemplo: uma pessoa que se motiva por associação, ou seja, procura 
estabelecer relacionamentos pessoais no ambiente de trabalho, poderia 
se sentir desmotivada trabalhando como autônoma sozinha em casa. 
O mesmo pode acontecer com alguém que valoriza a autonomia e a 
liberdade e se vê fechada num escritório, com alguém lhe dizendo de 
minuto em minuto o que fazer.

C. Os três C’s do sucesso

Consciência, crença e comprometimento. Esses são os três itens que 
irão determinar se seremos capazes ou não de atingir nossas metas e 
objetivos.

 ■ Consciência: ter consciência significa estar de olhos abertos em 
relação aos nossos defeitos, qualidades, desejos e necessidades. 
É estar ciente das palavras que usamos com os outros, dos 
julgamentos e rótulos que colocamos (“Fulano é preguiçoso”, 
“Sicrano é irresponsável”) e de como isso impacta no seu 
comportamento e nas reações que recebe.

 ■ Crenças: nossas crenças podem ser nosso mais fiel aliado ou mais cruel 
sabotador. Pensar constantemente “isso é impossível”, “eu não sirvo 
para essas coisas”, “ele é mesmo incorrigível” etc. afeta tanto o que 
podemos esperar de nós quanto dos outros. São crenças limitadoras 
que colocam obstáculos desnecessários em nossa vida.
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 ■ Comprometimento: sem comprometimento, é impossível atingir 
nossos objetivos. Imagine alguém que quer correr uma maratona, 
mas não quer se comprometer com treinos diários – provavelmente 
não irá muito longe, não é mesmo? Agora pense no seu caso: 
quantas vezes um objetivo não foi alcançado simplesmente porque 
você desistiu antes do ponto?

D. Comportamento e atitude

É comum confundir o conceito de comportamento e atitude, então, 
antes de qualquer coisa, vamos diferenciar cada um desses conceitos:

 ■ Comportamento: é a maneira como nos portamos diante de cada 
situação e está profundamente relacionada aos sentimentos que 
temos em relação à situação, por exemplo: se, ao receber um pedido, 
somos tomados por um sentimento de raiva, é mais provável que nos 
comportemos de acordo com esse sentimento – daí a importância de 
sabermos identificar e controlar nossas emoções.

 ■ Atitude: é a predisposição para reagir a uma situação de maneira 
positiva ou negativa. É a atitude que faz a ligação entre a nossa 
opinião (nosso comportamento mental, racional e emocional) e a 
nossa conduta (nosso comportamento; como decidimos agir). Por 
exemplo, no caso anterior: se possuímos uma atitude negativa em 
relação à vida, seremos tomados pela raiva e nos comportaremos 
de acordo com ela – já se a nossa atitude for positiva, podemos 
escolher a melhor resposta diante da situação, sem ceder à raiva.

É muito importante notar que tanto comportamento quanto atitude 
podem ser modificados, pois não são parte de nossa personalidade. 
Não é porque você se comporta de maneira agressiva em determinada 
situação que você é uma pessoa agressiva – por isso, nada de pensar “eu 
sou assim mesmo, não tem jeito” ou coisas do tipo. A possibilidade de 
mudança está disponível a qualquer hora e para todos nós.

Além disso, saber que o comportamento de uma pessoa é influenciado 
por uma série de fatores (por exemplo: emoções, experiências, crenças, 
autoestima etc.) e por sua atitude pessoal nos faz compreender porque 
as pessoas reagem de maneira tão distinta quando enfrentam as 
mesmas situações.
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Acabamos de ver que muitas 
vezes não temos consciência 
sobre porque agimos de uma 
forma ou de outra: nosso 
comportamento e nossos 
resultados são influenciados 
por uma série de fatores dos 
quais nem sempre estamos 
conscientes – temos valores 
próprios, somos motivados 
por aspectos diferentes e nos 
comportamos de acordo com a 
nossa atitude pessoal e nossos 
sentimentos. É justo admitir 
então que o mesmo acontece 
com as outras pessoas.

A. Nem tudo o que percebemos é a realidade

Será que temos uma visão clara do outro ou apenas o enxergamos com 
uma visão distorcida pelas lentes que utilizamos para enxergar nossa 
própria vida? Você verá que não é exclusividade sua: todos nós temos 
certa tendência a observar os outros com alguma distorção. Por isso é 
tão importante identificar como isso pode acontecer e como contornar 
essa situação. Conheça algumas das distorções comuns:

 ■ Percepção seletiva: como não somos capazes de assimilar tudo 
o que observamos, selecionamos inconscientemente partes, 
de acordo com nossos interesses, experiências e atitudes. Por 
exemplo: um cabeleireiro tende a reparar mais nos cabelos alheios 
do que uma pessoa comum; uma pessoa pontual a reparar mais 
nos atrasos etc.

 ■ Efeito halo: com base em uma característica individual, “embalamos” 
a pessoa num conceito (ou rótulo) no qual essa característica faça 
sentido para nós. Por exemplo: uma pessoa simpática e cordial 

5 CONHECENDO O OUTRO
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passa a ser vista como “responsável”, enquanto outra que teve 
uma atitude mal-humorada passa a ser vista como intransigente.

 ■ Imagem estereotipada: deixamos de perceber a pessoa como ela 
realmente é para adotarmos a visão preconceituosa com relação 
ao grupo de que ela faz parte. Normalmente podemos encontrar 
estereótipos relacionados a gênero, origem, condição social etc.

 ■ Projeção: atribuímos características próprias aos outros, ignorando 
as diferenças individuais, por exemplo: se considerarmos 
determinada situação importante, assumimos que ela terá a 
mesma importância para todos.

 ■ Viés de autoconveniência: atribuímos os nossos sucessos e acertos 
a nós mesmos – já os erros e falhas são sempre culpa do outro. 

B. A importância de escutar o outro

Saber ouvir não é simplesmente estar atento às palavras que saem da 
boca do outro – é saber se comunicar com ele em seus termos, escutar o 
que é dito e o que não é dito, perceber suas emoções e conflitos internos 
e ser capaz de repetir o que a pessoa disse. Ao escutar o outro, podemos 
fazê-lo dentro de cinco níveis auditivos de atenção:

 ■ Nível 1 – ignorando quem fala

 ■ Nível 2 – fingindo que se escuta

 ■ Nível 3 – escuta seletiva

 ■ Nível 4 – escuta atenta

 ■ Nível 5 – escuta empática

Portanto, se o seu objetivo é bloquear a raiva ou evitar pessoas que 
“falam pelos cotovelos”, os níveis 1 a 3 podem ser a solução. Já se o 
seu objetivo é conseguir mais e melhorar seus relacionamentos, seu 
objetivo deve ser escutar atenta e empaticamente. Mas como fazer isso?
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 ■ Primeiro passo: pare, olhe e ouça! Para ouvir direito o outro, precisamos 
estar com nossa atenção nele.

 ■ Segundo passo: preste atenção na linguagem corporal (gestos e 
posturas) e não só nas palavras. Preste atenção nos sentimentos 
também: identifique se a pessoa está nervosa, tímida, com raiva etc.

 ■ Terceiro passo: prepare-se para repetir o que a pessoa disse: “Ah, 
então quer dizer que você se atrasou por conta de um mal-estar...” Isso 
ajudará os dois a se manterem sempre “na mesma página”.

C. Saiba perguntar

Nem sempre as pessoas vão querer conversar espontaneamente com 
você sobre o assunto do seu interesse – você terá que fazer as perguntas 
certas para conseguir suas respostas, sabendo que a forma como você 
pergunta influenciará a resposta. Quer ver um exemplo? Imagine que 
você chegou em casa, depois de um dia de trabalho, e encontra toda a 
família emburrada, cada um no seu canto. Você sabe que algo aconteceu, 
mas não sabe o quê.

O seu primeiro instinto pode ser abordar a pessoa mais próxima e 
perguntar: “Tudo bem com você?”, e a provável resposta será “tudo”, ou 
“sim” ou “não”, mas nada que o ajude a saber de fato o que aconteceu. 
Nesse caso, você poderia ter tido mais sorte com: “Você parece chateada, 
o que aconteceu?” Os dois exemplos demonstram os dois principais tipos 
de pergunta que podemos utilizar:

 ■ Perguntas fechadas: são aquelas que só admitem sim ou não como 
resposta;

 ■ Perguntas abertas: são aquelas que estimulam as pessoas a 
oferecerem mais informações.

Você tem melhores chances de conseguir uma resposta útil se introduzir 
sua pergunta com alguma consideração a respeito. Lembre-se do 
exemplo: “Você parece chateada, o que aconteceu?” será melhor que “O 
que aconteceu?”, ainda mais se a segunda opção vier num tom ríspido, 
no calor do momento.
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Agora que já vimos como perceber melhor a nós mesmos e aos outros, 
vamos trabalhar para obter o melhor desse contato.

A. Estilos de relacionamento

Como vimos, o comportamento pessoal é influenciado pelo conjunto 
de valores e pela forma de ver o mundo de cada pessoa. Embora isso 
signifique que não exista uma pessoa igual à outra, podemos agrupar 
as pessoas de acordo com suas semelhanças para compreender o que 
eles valorizam e como se relacionam com outras pessoas. Os quatro 
principais estilos são:

Terra (percepção) Água (sentimento)

São as pessoas que enxergam o 
mundo pelos sentidos (sensações) 

e valorizam fatos, lógica e 
ordem. Entre suas principais 

características estão a capacidade 
de realizar, construir, manter, ser 

práticos, pragmáticos e cautelosos. 
Buscam sempre a perfeição.

São as pessoas que enxergam 
o mundo através dos seus 

relacionamentos e valorizam o 
trabalho em equipe. Gostam de 

manter a harmonia, são sensíveis, 
têm forte intuição e afetividade e 
sabem lidar bem com conflitos.

Ar (flexibilidade) Fogo (transformação)

São as pessoas que valorizam a 
mudança e a eficácia, enxergando o 
mundo quase exclusivamente pela 

razão e pelo pensamento. Entre 
suas principais características 

estão: a capacidade de abstração, 
de sonhar acordado, lidar com 

o novo, estar em constante 
movimento e ser sociável.

Impulsivos e cheios de iniciativa, 
são pessoas com energia e 
entusiasmo, que costumam 
agir antes de pensar. Entre 

suas principais características 
estão a facilidade de expressão, 

a vitalidade, o amor à vida, a 
inquietação, a impaciência, a 

coragem e a capacidade de decisão.

6
RELACIONANDO-SE BEM: 
COMO ADMINISTRAR CONFLITOS E SE COMUNICAR MELHOR
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Não existe um estilo de relacionamento melhor que o outro, o que 
existe são estilos mais adequados em determinada situação. Se nos 
conscientizarmos sinceramente disso, seremos muito mais capazes de 
estabelecer bons relacionamentos, pois reconheceremos o nosso valor 
e o dos outros, criando relacionamentos baseados em respeito mútuo.

B. Administre conflitos

Conflitos são os atritos 
que acontecem quando as 
pessoas acreditam que têm 
necessidades ou desejos 
opostos. Eles podem ser 
intrapessoais (ou internos 
ao próprio indivíduo), que 
é o que acontece quando 
agimos em desacordo com 
nossos valores; interpessoais 
(entre indivíduos), que é 
o que vimos até agora, ou 
intergrupais (entre grupos, 
departamentos, equipes ou 
turmas diferentes).

Existem quatro estratégias básicas para enfrentar a maioria dos conflitos:

 ■ Comunicação: boa parte dos conflitos é causada por mal-
entendidos. Na maioria dos casos, uma boa conversa entre as 
partes é capaz de evitar e resolver os conflitos.

 ■ Mediação: quando duas pessoas ou partes não conseguem chegar 
ao consenso, a figura de um mediador, que escute ambas as partes 
– mas que permaneça neutro, encaminhando os dois para um 
terreno comum –, pode ser uma ótima opção.

 ■ Negociação: pode ser utilizada quando as duas partes não 
concordam, mas sabem que terão que chegar a um consenso 
satisfatório para ambos. Eles precisam se ouvir para poder chegar 
a um meio termo.
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 ■ Arbitragem: sendo impossível chegar a um acordo por qualquer 
outro meio, ou quando a decisão está sob responsabilidade de 
um terceiro, é possível escolher esta ou qualquer outra pessoa 
externa na qual ambas as partes reconheçam autoridade para 
decidir o conflito – como um árbitro de futebol, por exemplo. É 
claro que, como acontece no futebol, a decisão pode provocar um 
profundo ressentimento na parte contrariada.

C. Use a assertividade

A assertividade permite que a pessoa controle seus sentimentos, 
permaneça firme e debata com outras pessoas pensando sempre em 
uma situação ganha-ganha. Mas nem sempre as pessoas se comportam 
de maneira assertiva. Existem quatro tipos de comportamento nos quais 
as pessoas podem se encaixar:

Passivo Agressivo 

Evita confrontos e conflitos 
a qualquer custo; é muito 
preocupado com a opinião 

alheia; cede facilmente – detesta 
atenção, preferia que os 

problemas se resolvessem por 
contra própria.

Quer vencer a qualquer custo; 
sempre tem algo a dizer e pouco 

se importa com a opinião dos 
outros. É autoritário, “engrossa” 
facilmente e tende a culpar os 

outros por seus problemas.

Passivo-agressivo Assertivo 

Tem um comportamento misto 
com o pior dos dois mundos. Não 

compra briga declaradamente, 
mas reclama pelas costas. 
Dá respostas indiretas, usa 

sarcasmo e um senso de humor 
irritante para “acertar as contas” 

indiretamente.

Defende sempre seus direitos, 
mas sem passar por cima do 

direito dos outros; ouve bastante, 
trata todos com respeito, valoriza 

acordos – é objetivo sem ser 
áspero.
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Ao adotar o comportamento assertivo, temos maiores chances de 
êxito e a certeza de que conduzimos a conversa de maneira positiva, 
valorizando os relacionamentos a longo prazo. Uma postura assertiva 
está sempre baseada em quatro pilares:

 ■ Contato visual adequado – não desviar o olhar nem encarar a pessoa;

 ■ Tom de voz neutro;

 ■ Postura aberta;

 ■ Atenção à linguagem.

Para ser mais assertivo, você deve examinar seu comportamento em 
geral e analisar como você reage nas situações cotidianas (especialmente 
naquelas que não correram como você desejava). Pense e teste reações 
alternativas, diminuindo a agressividade. Procure enfrentar os problemas 
de maneira clara e objetiva, confiando em você e em seus sentimentos.
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7 CONCLUSÃO

Chegamos ao fim da cartilha “Relacionamento Interpessoal”, mas não ao 
final do assunto: como você pôde ver, o assunto é extenso – e para que 
você crie essa competência, deve somar aos conhecimentos adquiridos 
aqui uma boa dose de atitude, para aumentar suas habilidades. Não é 
uma questão de ler e aprender, e sim de ler e praticar.

Esperamos que você tenha compreendido a importância de rever 
modelos de comportamento, de estabelecer conexões e empatia com as 
outras pessoas e a ousar ser diferente – precisamos do outro, seja ele 
alguém da nossa família, do nosso trabalho ou do nosso convívio social. 
Somente com sua contribuição seremos capazes de conquistar grandes 
objetivos, atingir grandes metas. Se duas cabeças pensam melhor do que 
uma, dois corações constroem sonhos muito mais inacreditáveis.
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