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Introdução: Diante do progresso vivenciado pela construção civil no Brasil é um
paradoxo percebermos que a gestão e as relações interpessoais entre os operários e
suas chefias não vêm caminhando com a mesma agilidade. Na área de edificações, a
fragilidade dessas relações pode culminar em um ambiente psicossocial desfavorável.
Esse conflito pode estar alicerçado nas relações de dominação entre os segmentos
sociais envolvidos e as implicações que tais relações têm para os segmentos
dominados. Mas o setor produtivo está convencido de que a qualidade dos produtos
deve estar atrelada à inovação tecnológica e ao sucesso no gerenciamento da equipe
envolvida.  Objetivo: Alinhado a essa perspectiva, a presente pesquisa teve como
objetivo investigar como os operários da construção civil percebem a forma como seus
superiores lidam com os dilemas gerenciais do cotidiano e como são as relações
interpessoais estabelecidas entre eles. 

 Metodologia: O estudo foi realizado entre os operários da construção civil,
pertencentes a duas empresas do ramo, na cidade de Belo Horizonte. As estratégias
metodológicas utilizadas na apreensão dos dados consistiram na realização das análises
de 361 questionários estruturados válidos, nas análises de conteúdo de 22 boletins
sindicais, como também nas análises de duas entrevistas individuais e
semi-estruturadas para maior aprofundamento e compreensão das respostas. 

 Resultados: As respostas dos operários sobre a suas percepções sobre as relações
estabelecidas entre eles e os seus superiores, no questionário estruturado, foram
predominantemente negativas: 56,1% dos participantes alegaram não ter uma conversa
franca com o seu chefe, 65,3% deles não foi consultado sobre mudanças na
organização do seu trabalho, 58,3% não foi submetido a uma avaliação formal de
desempenho e 50% não conversou com seu chefe sobre problemas relacionados ao
trabalho no último ano. Nas análises dos boletins sindicais, os aspectos sociogerenciais
no contexto do trabalho foram mencionados de modo secundário. Em sete boletins
constataram-se denúncias sobre violência física e verbal sobre os operários. Quando
entrevistados sobre como ocorrem as relações com as pessoas de cargos superiores ao
seu, as respostas indicaram uma relação de pouca proximidade, as oportunidades para
o diálogo são pontuais, só acontecem a partir de situações específicas e quanto mais
alto o nível hierárquico, mais evidente torna-se esse distanciamento entre eles. 

 Conclusão: Esse impasse percebido na gestão torna-se um agravante ao
desenvolvimento dos operários e do setor, na medida em que impacta no
desenvolvimento da qualificação continuada e na capacidade de crescimento do
operário. O setor precisa alinhar suas práticas de gestão adotando estratégias sociais
que possibilitem a autonomia do seu operário.
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