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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Agosto de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Olá aluno, seja bem-vindo, é com grande satisfação que recebemos você, 

como o mais novo atuante da Rede e-Tec Brasil. Antes de mais nada felicito-

-o pela bela escolha que você fez ao matricular-se no Curso Técnico em 

Administração.

Meu nome é Everaldo Araújo Ferreira, Administrador de Empresas, Especia-

lista em Gestão Estratégica, e é com muita honra que conduzirei o proces-

so de ensino-aprendizagem nas aulas de Comportamento Organizacional e 

Ética.

Sucesso a todos vocês, boa sorte e tenhamos um ótimo estudo. 

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

Para podermos falar sobre Comportamento Organizacional e Ética, precisa-

mos atentar para alguns pontos de fundamental importância. Iremos rever 

alguns conceitos que parecem ter um grau de interferência no resultado 

do trabalho, mas que, em análises mais apuradas, tem mostrado resultados 

bem diferentes.

É importante lembrar que comportamento não é a atitude de uma pessoa 

em si, mas o que as outras pessoas interpretam. Assim sendo, o compor-

tamento organizacional está diretamente ligado aos comportamentos das 

pessoas. Já, a atitude dos colaboradores está diretamente ligada ao compor-

tamento dos executivos e diretores. 

Além disso, trataremos sobre ética que pode ser compreendida como um 

conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o 

comportamento do indivíduo no seu grupo social.

Na nossa disciplina trataremos desses pontos. Você está preparado(a) para a 

nossa viagem no mundo do Comportamento Organizacional e Ética? Vamos 

começar!
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Aula 1. O que é comportamento    
  organizacional

Objetivo:

• identificar o que é comportamento organizacional, bem como a 

importância de alguns papéis representados em uma organização.

Olá, é com muito prazer que o(a) recebo 

para a primeira aula sobre nossa disciplina 

que trata sobre Comportamento Organiza-

cional e Ética. Quem já adentrou ao mercado 

de trabalho sabe como o comportamento 

interfere no dia a dia da organização. Para 

lidar com isso, precisamos entender como 

funciona e quais são as características que 

o compõe o comportamento organizacional. 

Espero que tire bom proveito da disciplina 

para o seu curso e para a vida profissional.

1.1 Habilidades interpessoais
Embora muitas empresas ainda foquem a contratação e o investimento em 

treinamento apenas no conhecimento técnico, há, atualmente, reconheci-

mento da importância do desenvolvimento das habilidades interpessoais dos 

executivos, por está intimamente relacionado com a necessidade das orga-

nizações em conseguir funcionários com alto desempenho. Isto se torna, 

particularmente, crucial em um mercado bastante disputado. Empresas com 

reputação de bons locais de trabalho – tais como Hewlett-Packard, Lincoln 

Electric, Southwest Airlines e Starbucks – levam grande vantagem. 

Um recente estudo realizado sobre a força de trabalho nos Estados Unidos 

revelou que os salários e os benefícios adicionais não são os motivos pelos 

quais uma pessoa gosta de seu emprego ou nele permanece. 

Figura 1
Fonte: www.shampoo.art.br/.../2009/02/

professor.jpg
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Muito mais importantes são: a qualidade do trabalho exercido e o apoio 

recebido em seu ambiente de trabalho. 

Ter executivos com boas habilidades interpessoais é o mesmo que garantir 

um ambiente de trabalho mais agradável que, por sua vez, facilita a contra-

tação e a manutenção de pessoas qualificadas.

De acordo com os dados do Center of Creative Leadership de Greensboro, 

Carolina do Norte, cerca de 40% das novas contratações de executivos fra-

cassam no prazo de 18 meses. Quando se verificou a causa desse fracasso, 

constatou-se que em 82% dos casos, o problema era “a falta de habili-
dade em manter um bom relacionamento com os seus pares e seus 
subordinados”. 

Ainda, segundo essa pesquisa, buscou-se compreender quais habilidades os 

recrutadores das universidades consideram mais importantes para a eficácia 

profissional dos graduados em MBA. De acordo com o resultado, as habili-

dades interpessoais são as mais importantes. 

Descobrimos, assim, que as habilidades técnicas são necessárias, mas insufi-

cientes para o sucesso das atividades de gestão.

Hoje em dia, num ambiente de trabalho, cada vez mais competitivo e de-

mandante, os executivos não podem depender apenas de suas habilidades 

técnicas. Eles precisam também de habilidades interpessoais.

Figura 2
Fonte: blig.ig.com.br/mundoacademico/tag/habilidades/
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1.2 O que fazem os executivos?
Começaremos definindo, sucintamente, o termo executi-

vo: executivo é aquele referente ao seu local de trabalho 

– organização.

Vamos examinar o trabalho de um executivo. Especifica-

mente, o que ele faz? 

Os executivos atingem seus objetivos por meio do tra-

balho de outras pessoas. Eles tomam decisões, alocam 

recursos e dirigem as atividades de outros com o intuito de atingir determi-

nados objetivos. 

Eles trabalham em organizações. Estas podem ser definidas como unidades 

sociais conscientemente coordenadas, composta de duas ou mais pessoas, 

que funciona de maneira relativamente contínua, para atingir um objetivo 

comum. 

Então, com base nessa definição pode-se compreender que as indústrias e as 

empresas de serviços são organizações, bem como escolas, hospitais, igrejas, 

unidades militares, lojas, delegacias de polícia e todos os órgãos públicos, 

sejam eles municipais, estaduais ou federais.

1.3 Funções dos executivos 
No início do Século XX, um industrial francês chamado Henri Fayol escre-

veu que todos os executivos realizam cinco funções gerenciais: planejam, 
organizam, comandam, coordenam e controlam. Hoje, essas tarefas foram 

condensadas em quatro: planejamento, organização, liderança e controle.

O planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita 

perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial fu-

turo, estruturando o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a 

que o planejamento se destina. Sendo, portanto, o lado racional da 

ação. Tratando-se de um processo de deliberação abstrato e explícito 

que escolhe e organiza ações, antecipando os resultados esperados. 

Esta deliberação busca alcançar, da melhor forma possível, alguns ob-

jetos pré-definidos.

GHALLAB, M., NAU, D.S e TRAVERSO, P. (2004)

Figura 3
Fonte: www.shampoo.art.

br/.../2009/02/professor.jpg
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Uma vez que as organizações existem para atingir objetivos, alguém precisa 

definir esses objetivos e as possíveis formas de Comportamento Organiza-

cional de alcançá-los. O executivo é esse alguém. A função de planejamento 

engloba a definição das metas da organização, o estabelecimento de uma 

estratégia geral para o alcance delas e o desenvolvimento de uma abrangen-

te hierarquia de planos para integrar e coordenar as atividades.

Em sentido geral organização é o modo como se organiza um siste-

ma. É a forma escolhida para arranjar, dispor ou classificar objetos, do-

cumentos e informações. Para a Administração o termo organização 

tem dois sentidos:

• Combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar 

propósitos coletivos. Exemplo: empresas, associações, órgãos do 

governo, ou seja, qualquer entidade pública ou privada. As orga-

nizações são compostas de estrutura física, tecnológica e pessoas. 

• Modo como foi estruturado, dividido e sequenciado o trabalho. 

 (MONTANA, 2003, p. 170)

Os executivos são responsáveis, também, pela elaboração da estrutura da 

empresa. Esta função chamada de organização inclui a determinação de 

quais tarefas devem ser realizadas, quem vai realizar, como serão agrupadas, 

a quem se reportar e quais as decisões a serem tomadas.

Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transfor-

mando-o numa equipe que gera resultados. É a habilidade de motivar 

e influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para que contribu-

am voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos 

da equipe e da organização.

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração

Todas as organizações possuem pessoas, e é parte do trabalho do executi-

vo dirigir e coordenar essas pessoas. Esta é a função da liderança. Quando 

os executivos motivam os funcionários, dirigem as atividades, escolhem os 

canais mais eficientes de comunicação ou resolvem os conflitos entre as pes-

soas, eles estão exercendo sua liderança.
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Controle é uma das funções que compõem o processo administrati-

vo. A função controlar consiste em averiguar se as atividades efetivas 

estão de acordo com as atividades que foram planejadas.

Oliveira (2005, p.  427) explica que controlar é comparar o resultado das 

ações com padrões previamente estabelecidos, com a finalidade de corrigi-

-las se necessário.

A última das funções exercidas pelos executivos é o controle. Para garantir 

que as coisas caminhem como deve, o executivo precisa monitorar o desem-

penho da organização. O desempenho real tem de ser comparado com as 

metas estabelecidas previamente. Se houver quaisquer desvios significativos, 

é responsabilidade do executivo trazer a organização de volta aos trilhos. 

Esse monitoramento, comparação e correção potencial são as tarefas que 

formam a função de controle. Portanto, dentro dessa abordagem funcional, 

a resposta à questão “O que fazem os executivos?” é a 

seguinte: eles planejam, organizam, lideram e contro-

lam. 

Podemos resumir, afirmando que o executivo tem a fun-

ção de organizar toda a empresa para o seu perfeito 

funcionamento. As funções básicas do executivo são: 

Planejamento, Liderança e Controle. Não se preocupe, 

isso fará parte de sua vida também. Continuemos!  

1.4 Papéis dos executivos
Já no final da década de 60, um estudante de graduação do MIT, Henry 

Mintzberg, empreendeu um cuidadoso estudo com cinco executivos para 

determinar o que esses profissionais faziam em seu trabalho. Com base nes-

sas observações, Mintzberg concluiu que os executivos desempenham 10 

papéis, ou conjunto de comportamentos atribuíveis diferentes, altamente 

interligados. Concluiu, portanto, que os 10 papéis poderiam ser agrupados 

de acordo com suas características básicas, relativas aos Relacionamentos 
Interpessoais, à Transferência de Informações ou à Tomada de Deci-
sões.

Figura 4
Fonte: www.shampoo.art.

br/.../2009/02/professor.jpg



Rede e-Tec Brasil 18 Comportamento Organizacional e Ética

Vamos descobrir como essas características podem ser interpretadas  e como 

podemos usá-las para um melhor desempenho  organizacional.

1.5 Papéis de relacionamento interpessoal 
Todos os executivos precisam realizar tarefas de natureza cerimonial e simbó-

lica. Quando o diretor de uma faculdade entrega os diplomas aos formandos 

na colação de grau, ou quando um gerente de produção conduz um grupo 

de estudantes secundaristas em uma visita à sua fábrica, esses indivíduos 

estão desempenhando o papel de figura de proa. Todos os executivos de-

sempenham um papel de liderança. Esse papel compreende a contratação, 

o treinamento, a motivação e a disciplina dos funcionários.

Um papel de fundamental importância que deve ser observado, desempe-

nhado dentro da área de relacionamento interpessoal, é o de ligação. Pode-

Figura 5
Fonte: www.shampoo.art.br/.../2009/02/

professor.jpg

Figura 6
Fonte: autor
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-se descreve essa atividade como o contato com os fornecedores de informa-

ções para o executivo. Estes podem ser indivíduos ou grupos, dentro ou fora 

da organização. O gerente de vendas que obtém informações com o gerente 

de pessoal, dentro da mesma empresa, mantém com ele uma relação de li-

gação interna. Quando o gerente de vendas tem contato com outros geren-

tes de vendas, através de uma associação comercial de marketing, mantém 

com esses uma relação de ligação externa. 

1.6 Papéis de informação 
Todos os executivos, de algum modo, obtêm informações de outras organi-

zações e instituições. Geralmente, essas informações são obtidas por meio 

de leituras de revistas ou de conversas com outros profissionais sobre as 

mudanças de opinião dos consumidores ou sobre os planos da concorrên-

cia. Chama esse papel de monitor. Os executivos também funcionam como 

canal de transmissão dessas informações para os demais membros da or-

ganização. Esse é o papel de disseminador. Os executivos também podem 

desempenhar o papel de porta-vozes, quando representam suas empresas 

em eventos externos.

1.7 Papéis de Decisão
Para essa característica no papel do executivo, identificamos quatro papéis 

relacionados com a função de escolher, que são:

Figura 7
Fonte: eliassouto.blogspot.com
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• Empreendedor;

• Gerenciadores de turbulência; 

• Alocadores de recursos; 

• Negociadores.

No papel de empreendedor, os executivos iniciam e supervisionam novos 

projetos para a melhoria do desempenho de suas organizações. 

Como gerenciadores de turbulência tomam atitudes corretivas diante de 

problemas imprevistos. 

Como alocadores de recursos, são responsáveis pela obtenção dos recursos 

físicos, humanos e financeiros. 

Por fim, os executivos desempenham um papel de nego-

ciadores, no qual discutem e barganham com as demais 

unidades da organização com o intuito de obter vanta-

gens para a sua própria unidade.

Então, como foi nossa primeira aula? Vamos continuar 

como proposta de fixação do que vimos até aqui, um 

breve resumo! Recapitulando...

Resumo 
Falamos da importância das habilidades humanas. Mas a nossa disciplina 

não recebe o nome de Habilidades Humanas. O termo amplamente utilizado 

para denominar essa disciplina é Comportamento Organizacional, um cam-

po de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura 

têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de 

utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organiza-

cional. 

O comportamento organizacional é um campo de estudos. Essa afirmação 

significa que se trata de uma área de especialidade, com um corpo comum 

de conhecimentos. O que ele estuda? Ele estuda três determinantes do com-

portamento das organizações: indivíduos, grupos e a estrutura. O compor-

tamento organizacional aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas, os 

Figura 8
Fonte: www.shampoo.art.

br/.../2009/02/professor.jpg



Aula 1 - O que é comportamento organizacional? Rede e-Tec Brasil21

grupos e o efeito de estrutura sobre o comportamento, para fazer com que 

as organizações trabalhem mais eficazmente. 

Em suma, pode-se dizer que o comportamento organizacional se preocupa 

com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como esse 

comportamento afeta o desempenho dessas empresas. Como esse estudo 

está voltado, especificamente, para situações relacionadas com o emprego, 

enfatizando o comportamento relativo a funções, trabalho, absenteísmo, 

rotatividade, produtividade, desempenho humano e administração. 

Existe, cada vez mais, uma concordância de opiniões sobre os componen-

tes ou tópicos que constituem a área de estudos do comportamento orga-

nizacional. Embora haja alguma controvérsia sobre a importância relativa 

de cada um deles, é consenso que o comportamento organizacional inclui 

tópicos básicos como motivação, comportamento e poder de liderança, co-

municação interpessoal, estrutura e processos de grupos, aprendizado, de-

senvolvimento de atitudes e percepção, processos de mudanças, conflitos, 

planejamento do trabalho e estresse no trabalho. 

Atividades de Aprendizagem
1. De acordo com os estudos realizados, o que você entendeu sobre:

a) Planejamento

b) Organização

c) Controle
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d) Liderança

2. Dê sua opinião sobre a importância de desenvolver Comportamento Or-

ganizacional?

3. Quais os principais papéis desempenhados pelos executivos em suas orga-

nizações? Defina cada um.

Com isso, encerramos nosso primeiro encontro. Espero que a aula tenha 

sido de valia. Realize agora, as atividades propostas acima, respirem fundo  e 

vamos para nosso próximo encontro. Um abraço!
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Terminado o nosso primeiro encontro, o que 

você achou da aula? Está pronto(a) para co-

meçar o segundo? Bem, no nosso segundo 

encontro, vamos tratar das disciplinas que 

compõem o comportamento organizacional: 

psicologia, sociologia, entre outras. Espero 

que tire bom proveito! Vamos seguir, então?

O estudo do comportamento organizacional 

é uma ciência aplicada que se apóia na con-

tribuição de diversas outras disciplinas com-

portamentais. As áreas predominantes são a 

psicologia, a sociologia, a psicologia social, a 

antropologia e as ciências políticas. 

Como veremos adiante, a psicologia tem contribuído, 

principalmente, para o nível micro, mas também, para a 

compreensão dos conceitos macro, tais como os proces-

sos grupais e as organizações. 

2.1 Psicologia
Caro aluno, a psicologia é a ciência que busca medir, ex-

plicar e, algumas vezes, modificar o comportamento dos 

seres humanos e dos animais. Vejamos como a ciência 

atua no comportamento organizacional. 

Figura 9
Fonte: www.shampoo.art.br/.../2009/02/

professor.jpg

Aula 2. Disciplinas que contribuem para  
  o estudo do comportamento   
  organizacional

Objetivos:

• compreender a multidisciplinaridade que compõe o comporta-

mento organizacional; e

• reconhecer e entender cada uma das disciplinas que compõem 

o comportamento organizacional.

Figura 10
Fonte: www.shampoo.art.

br/.../2009/02/professor.jpg
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Os psicólogos dedicam-se ao estudo e à tentativa de compreensão do 

comportamento individual. Os cientistas que contribuem nessa área de co-

nhecimento são aqueles que estudam as teorias relativas ao processo de 

aprendizagem e à personalidade, os psicólogos clínicos e, principalmente, os 

psicólogos organizacionais e industriais.

Inicialmente, os psicólogos organizacionais e industriais estudavam os pro-

blemas de fadiga, falta de entusiasmo e outros fatores relevantes para as 

condições de trabalho que poderiam impedir um eficiente desempenho. 

Mais recentemente, sua contribuição se expandiu para incluir estudos sobre 

aprendizagem, percepção, personalidade, emoções, treinamento, eficácia 

de liderança, necessidades e forças motivacionais, satisfação com o trabalho, 

processos de tomada de decisões, avaliação de desempenho, mensuração 

de atitudes, técnicas de seleção de pessoal, planejamento do trabalho e es-

tresse profissional. 

Observação:

Ainda nesse contexto, estuda-se a psicologia do trabalho ou a satisfação no 

trabalho, que pode ser entendido como atitude geral da pessoa face ao seu 

trabalho. Existem outras conceituações diz respeito a satisfação no trabalho, 

como sinônimo de motivação ou como estado emocional positivo. Alguns 

consideram satisfação e insatisfação como fenômenos distintos, opostos.

Figura 11
Fonte: www.netfrases.com/.../2007/12/mente-humana.gif
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Influências na satisfação incluem ambiente, higiene, segurança no trabalho, 

o estilo de gestão e da cultura, o envolvimento dos trabalhadores, capacita-

ção e trabalho autônomo, de grupos, entre muitos outros.

2.2 Sociologia
Enquanto a psicologia foca sua atenção sobre o indivíduo, a sociologia es-

tuda o sistema social no qual os indivíduos desempenham seus papéis, ou 

seja, a sociologia estuda as pessoas em relação umas às outras. Mais especi-

ficamente, a maior contribuição dos sociólogos foi no estudo do comporta-

mento dos grupos dentro das organizações, especialmente, aquelas formais 

e complexas.

Algumas das áreas do estudo do comportamento organizacional que mais 

receberam contribuições da sociologia foram: a dinâmica de grupo, o dese-

nho de equipes de trabalho, a cultura organizacional, a teoria e a estrutura 

da organização formal, a tecnologia organizacional e aspectos como poder, 

comunicação e conflitos. 

2.3 Psicologia social
A psicologia social é uma área dentro da psicologia que mistura conceitos 

dessa ciência e da sociologia. Seu foco é a influência de um indivíduo sobre 

o outro. Um dos temas mais investigados pela psicologia social é a mudança 

– como implementar e como reduzir as barreiras de sua aceitação.

Figura 12
Fonte: domjose.files.wordpress.com/2009/02/sociologia
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Segundo Aroldo Rodrigues, um dos primeiros psicólogos brasileiros, ao es-

crever sobre o tema, a psicologia social é uma ciência básica que tem como 

objeto o estudo das “manifestações comportamentais suscitadas pela in-

teração de uma pessoa com outras pessoas, ou pela mera expectativa de 

tal interação”. A influência dos fatores situacionais no comportamento do 

indivíduo frente aos estímulos sociais (RODRIGUES, 1981).

O que precisa ser esclarecido para entender a relação do “social” com a psi-

cologia, quer concebida como ciência da mente (psique) quer como ciência 

do comportamento, como esse “social” pode ser compreendido desde o 

caráter assistencialista ou gestão racional da indigência na Idade Média até 

emergência das concepções democráticas das ciências humanas, no século 

XX, passando pela formulação das questões sociais, em especial, os ideais de 

liberdade e igualdade no século das luzes e os direitos humanos.

Sabemos que as mudanças são constantes, e por isso, as organizações e as 

pessoas devem se preparar para elas. Sabemos, também, que as pessoas 

resistem quando algo novo surge e causa impacto no seu dia a dia. Daí a 

importância da psicologia social.

Além disso, os psicólogos sociais fazem significativas contribuições nas áreas 

de mensuração, entendimento e mudança de atitudes; padrões de comu-

nicação; as formas pelas quais as atividades em grupo podem satisfazer as 

necessidades individuais; e o processo de tomada de decisão em grupo. 

Figura 13
Fonte: www.cienciapt.net/pt/index.php?option=com
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2.4 Antropologia
A Antropologia é o estudo das sociedades para compreender os seres huma-

nos e suas atividades.

O trabalho dos antropólogos sobre culturas e ambientes, por exemplo, nos 

tem ajudado a compreender melhor as diferenças nos valores, atitudes e 

comportamentos fundamentais entre povos de diferentes países ou de pes-

soas em diferentes organizações. 

Muito do nosso conhecimento de hoje sobre cultura organizacional, am-

biente organizacional e diferenças entre culturas dos países é fruto do tra-

balho de antropólogos ou de pessoas que se utilizaram de sua metodologia. 

2.5 Ciências políticas
Embora sejam frequentemente 

subestimadas, as contribuições 

dos cientistas políticos para o 

entendimento do comporta-

mento organizacional têm sido 

significativas. As ciências políti-

cas estudam o comportamento 

dos indivíduos e dos grupos 

dentro de um ambiente políti-

co. Alguns tópicos específicos 

dessa área são: a estruturação 

de conflitos, a alocação de poder e como as pessoas manipulam o poder 

para o atendimento de seus próprios interesses.

Figura 14
Fonte:  www.gnosisonline.org/.../images/cat_4.gif

Figura 15
Fonte:  allmirante.blogspot.com/2009/08/
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Cientistas políticos estudam a distribuição e transferência de poder em pro-

cessos de tomada de decisão. Por causa da frequente e complexa mistura 

de interesses contraditórios, a ciência política é  um exemplo aplicado da 

Teoria dos jogos. Sob esta óptica teórica, os cientistas políticos olham os 

ganhos - como o lucro privado de pessoas ou das empresas ou da sociedade 

(o desenvolvimento econômico - e as perdas) - como o empobrecimento de 

pessoas ou da sociedade.

A ciência política busca desenvolver tanto teses positivas, analisando as 

políticas, teses normativas, fazendo recomendações específicas. Cientistas 

políticos medem o sucesso de um governo e de políticas específicas, exami-

nando muitos fatores, inclusive estabilidade, justiça, riqueza material e a paz. 

Enquanto os historiadores olham para trás, buscando explicar o passado, 

os cientistas políticos tentam iluminar as políticas do presente e predizer e 

sugerir políticas para o futuro.

O estudo de ciência política é complicado pelo envolvimento frequente de 

cientistas políticos no processo político, uma vez que suas teorias servem de 

base para ação, opção e prática de outros profissionais, como jornalistas, 

grupos de interesse especiais, políticos e o eleitorado.

2.6 Habilidades humanas
Começamos este item demonstrando como as habilidades humanas são im-

portantes para a eficácia da administração.

À medida que você caminhar por este texto, encontrará conceitos e teorias 

relevantes que o ajudarão a explicar e prever o comportamento das pessoas 

no trabalho. Além disso, você conhecerá habilidades específicas que pode-

Figura 16
Fonte:  www.culturadebolso.org
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rão ser utilizadas em seu trabalho. Por exemplo, aprenderá uma variedade 

de formas de motivar pessoa, como tornar-se um melhor comunicador e 

como construir equipes de trabalho mais eficazes. 

2.6.1 Fortalecendo as pessoas
Se você pegar qualquer publicação sobre negócios, encontrará matérias so-

bre a mudança no relacionamento entre os executivos e aqueles que, supos-

tamente, são por eles gerenciados.

Você encontrará os executivos sendo chamados de técnicos, conselheiros, 

patrocinadores ou facilitadores. Em muitas organizações, os funcionários são 

agora chamados de sócios. E existe certa indefinição em relação às diferen-

ças dos papéis de executivo e trabalhador. O processo de tomada de decisão 

está sendo levado para o nível operacional, em que os empregados estão 

tendo a liberdade de fazer escolhas sobre cronogramas e procedimentos e 

de resolver sozinhos problemas relacionados com seu trabalho. Na década 

de 80, os executivos foram estimulados a chamar seus funcionários a parti-

cipar das decisões de trabalho. Hoje, o processo foi ainda mais longe, e os 

funcionários estão conseguindo o controle total de seu trabalho. Um cres-

cente número de empresas vem adotando as equipes autogerenciadas, em 

que os trabalhadores operam, praticamente, sem qualquer chefia externa. 

O que está acontecendo? Acontece que os executivos estão fortalecendo 

seus funcionários (dando autonomia) e colocando-os no comando de suas 

atividades. E, dessa forma, os executivos estão tendo de aprender a dele-

gar o controle, e os funcionários, a ter responsabilidade sobre seu trabalho 

e sobre as decisões que tomam. Nos capítulos finais, veremos como esse 

Figura 17
Fonte:  parazinet.wordpress.com
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processo está modificando os estilos de liderança, as relações de poder, o 

planejamento do trabalho e a forma como as organizações são estruturadas. 

Resumo
Vimos nessa nossa segunda aula a importância das disciplinas que estudam 

e compõem o comportamento organizacional. São elas: Psicologia, Sociolo-

gia, Psicologia Social, Antropologia e Ciências Políticas.

Além disso, foi salientado sobre a importância da força das habilidades hu-

manas em uma organização. Falamos, também, sobre a relevância da auto-

nomia no trabalho para o sucesso de uma organização. Assim, chegamos ao 

fim da nossa segunda aula. Veja a seguir estudo de caso como exercício de 

fixação. Até a próxima!

Atividades de Aprendizagem
As empresas japonesas sempre ofereceram aos seus funcionários empregos 

vitalícios. Embora isto continue sendo a norma existe sinais de que os laços 

que prendem os funcionários japoneses às suas empresas estão se rompen-

do. O Japão orgulha de sua prática de emprego vitalício. Ela é a base de 

um complexo de indústrias que transformou o país em um poder econô-

mico mundial. Garante às empresas funcionários extremamente leais, que 

facilmente sublimam seus interesses pessoais em favor dos interesses da or-

ganização. Entretanto, esse sistema está dificultando que essas empresas 

consigam ser flexíveis e respondam às mudanças nos mercados globalizados. 

A Matsushita, uma das maiores empresas do mundo na área de eletrôni-

cos, que comercializa seus produtos sob as marcas Panasonic e National, 

está inovando na criação de opções para seus funcionários mais graduados. 

Até recentemente, como a maioria das grandes empresas japonesas, a Mat-

sushita oferecia a esses funcionários um único pacote de benefícios, que 

garantia que eles ficariam na organização por toda a sua vida profissional. 

Mas, buscando maior flexibilidade e reconhecendo que os profissionais mais 

jovens são mais interessados em mobilidade, a Matsushita agora oferece 

três opções aos funcionários. “Queremos dar maiores oportunidades para 

que nossos funcionários escolham sua carreira”, diz o diretor-administrativo 

de pessoal da empresa. “Admitimos que alguns vão procurar emprego mais 

tarde em outras empresas, mas esta é a realidade no mundo dos negócios e 

na sociedade japonesa”. 
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A companhia continua a oferecer um tradicional pacote de recompensas 

para aqueles que nela planejam passar toda a sua vida. Quando esses fun-

cionários se aposentam, aos 60 anos, recebem uma boa quantia em dinhei-

ro. Durante seu período na ativa, recebem bonificações duas vezes ao ano 

– por antiguidade, não por mérito – e podem participar de programas de 

financiamento para casa própria e investimentos de outras empresas. 

Duas das novas opções são chamadas de Plano A e Plano B. Para os fun-

cionários que possuem capacitações especiais e não pretendem ficar muito 

tempo na empresa, existe o Plano A. Ele inclui um salário-base mais alto, 

oportunidade de antecipar suas pensões e bonificações vinculadas ao seu 

desempenho, não na antiguidade. Outra característica desse plano é permi-

tir que o funcionário administre seu próprio fundo de pensão, sem precisar 

aceitar a taxa fixa de retorno da Matsushita. O Plano B é oferecido para 

aqueles que desejam uma flexibilidade maior que a do contrato tradicional, 

mas menos que a do Plano A. 

As mudanças ocorrem lentamente no Japão e na Matsushita. Não é de sur-

preender, em vista da cultura japonesa, que a maioria dos novos recrutas 

da Matsushita optem pelo sistema tradicional. Apenas 8% dos 814 novos 

funcionários contratados na primavera de 1998 escolheram o Plano B.

Para a Matsushita, é o início de um processo para tornar os funcionários me-

nos dependentes da empresa, fazendo com que assumam o gerenciamento 

das suas próprias carreiras. 

Como você identifica no texto acima, a atuação das disciplinas que contri-

buem para o estudo do comportamento organizacional?

 Fonte: Baseado no artigo 
“Japan’s New ‘Temp’ Workers”, 
de S. Strom, New York Times, 17 
de Junho de 1998, p. Cl. 
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Finalizamos nossa segunda aula. Foi importante entender um pouco melhor 

sobre conceitos básicos da Psicologia e como ela pode contribuir para o 

comportamento organizacional. Agora vamos tratar sobre inovação e mu-

dança. Vamos em frente. Boa Sorte!
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Figura 18
Fonte: www.shampoo.art.br/.../2009/02/

professor.jpg

Aula 3. Inovação e mudança

Objetivos:

• analisar a importancia de se enfrentar as mudanças nas orga-

nizações;

• avaliar a necessidade da inovação nas empresas;

• correlacionar a diferença de definição que a ciência da adminis-

tração usa para as palavras eficiência e eficácia no que diz respeito 

a produtividade; e

• ilustrar o que é rotatividade e a importãncia da satisfação no 

trabalho.

Estamos adentrando na segunda metade 

da nossa disciplina. O tempo passa rápido, 

não é mesmo? Pois bem, além do tempo 

passar rápido ele tem vindo acompanhado 

de mudanças tão rápidas quanto. Hoje em 

dia, quem não pensar em inovação  (em im-

plementação desta inovação como negócio) 

está fadado ao fracasso. Espero que tire bom 

proveito desta aula, onde trataremos destes 

temas. Vamos em frente, então? Boa aula!

O termo Inovação se refere a uma ideia ou 

método que é criado e que pouco se parece 

com padrões anteriores. Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto 

de ideias e invenções assim como a exploração econômica relacionada, sen-

do que inovação é invenção que chega no mercado.

Inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvol-

vimento, gestão e que resulta na comercialização de novos (ou melhorados) 
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produtos, ou na primeira utilização de novos (ou melhorados) processos.

Inovação pode ser também definida como fazer mais com menos recursos, 

por permitir ganhos de eficiência em processos, quer produtivos quer ad-

ministrativos ou financeiros, quer na prestação de serviços, potenciar e ser 

motor de competitividade. A inovação quando cria aumentos de competiti-

vidade pode ser considerado um fator fundamental no crescimento econô-

mico de uma sociedade.

Inovação pode ser diferenciada em tipos, entre outros:

• Inovação do produto (mais amplo: inovação tecnológica): introdução no 

mercado de novos ou significativamente melhorados, produtos ou servi-

ços. Inclui alterações significativas nas suas especificações técnicas, com-

ponentes, materiais, software incorporado, interface com o utilizador ou 

outras características funcionais; 

• Inovação do processo: implementação de novos ou significativamente 

melhorados, processos de produção ou logística de bens ou serviços. In-

clui alterações significativas de técnicas, equipamentos ou software; 

• Inovação organizacional: implementação de novos métodos organiza-

cionais na prática do negócio, organização do trabalho e/ou relações 

externas; 

• Inovação de marketing: implementação de novos métodos de marketing, 

envolvendo melhorias significativas no design do produto ou embala-

gem, preço, distribuição e promoção. 

Além disso, e dependendo da origem, inovação pode ser distinguida entre 

Open Innovation (em português: inovação aberta) e o correspondente opósi-

to Closed Innovation (inovação fechada). Closed Innovation refere-se ao pro-

cesso de limitar o conhecimento ao uso interno de uma empresa, e não fazer 

uso, ou quando o faz é pouco o conhecimento exterior. A Open Innovation 
refere-se ao processo de usar fontes e informações externas (como licenças, 

patentes, etc.), melhorando a gestão do conhecimento e, entre outros, o 

conhecimento tácito da empresa, com o objetivo de acelerar o processo de 

inovações.

O que foi que aconteceu com as empresas W. T. Grant, Woolworth, Gimbel’s 
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e Eastern Airlines? Todos esses gigantes faliram! Por que outros gigantes 

como Sears, Boeing e Digital Equipment, implementaram programas radicais 

de corte de custos, eliminando milhares de empregos? Para evitar a falência!

As organizações bem-sucedidas de hoje precisam encorajar a inovação e do-

minar a arte da mudança, ou estarão fadadas à extinção. A vitória ficará para 

aquelas que mantiverem sua flexibilidade, que melhorarem sua qualidade e 

vencerem concorrentes no mercado com um fluxo constante de produtos e 

serviços inovadores. 

A rede de pizzas para viagem Domino’s trouxe inovações que decretaram 

o fechamento de milhares de pequenas empresas desse setor, cujos geren-

tes acreditavam poder continuar trabalhando sempre da mesma forma. A 

Amazon.com está tirando do combate uma série de pequenas livrarias inde-

pendentes, provando que é possível ter sucesso com a venda de livros pela 

Internet. A rede Fox Television roubou boa parte da audiência jovem de suas 

concorrentes, exibindo programas inovadores como Os Simpsons, Barrados 

no Baile e Melrose. 

Os funcionários de uma empresa podem ser a mola propulsora da inovação 

e da mudança, ou podem ser uma barreira para isso. O desafio enfrentado 

pelos executivos é de estimular a criatividade dos funcionários e sua tolerân-

cia à mudança. O estudo do comportamento organizacional oferece muitas 

ideias e técnicas para ajudar no alcance desse objetivo. 

Figura 19
Fonte: redecim.ning.com/page/agente-cim
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3.1 Comportamento ético 
Em um mundo empresarial caracterizado por cortes, expectativa de aumen-

to de produtividade dos trabalhadores e brutal competição no mercado, não 

é de todo surpreendente que muitos empregados se sintam pressionados a 

quebrar algumas regras, dar “um jeitinho” ou entregar-se a outras práticas 

questionáveis.

Os membros das organizações, cada vez mais, se vêm enfrentando dilemas 

éticos, situações nas quais precisam definir a conduta correta e a errada. 

Por exemplo, eles devem denunciar aos seus superiores se descobrirem ati-

vidades ilegais acontecendo dentro da empresa? Devem acatar ordens com 

as quais não concordam pessoalmente? Exageram na boa avaliação de um 

subordinado do qual gostam para salvar o emprego dele? Permitem-se fazer 

“politicagem” na organização para ajudar no progresso de suas carreiras? 

O que significa o bom comportamento ético é algo que nunca foi claramen-

te definido. Nos últimos tempos, a linha divisória entre o certo e o errado 

tem ficado, ainda mais, indefinida. Os trabalhadores veem pessoas se entre-

gando a toda a sorte de práticas antiéticas – políticos eleitos são indiciados 

por desviar dinheiro público ou aceitar suborno; advogados poderosos, que 

conhecem a lei mais que ninguém, são acusados de não pagar os encargos 

trabalhistas de seus empregados domésticos; executivos de sucesso utilizam 

informações internas para ganhos financeiros pessoais; funcionários de ou-

tras empresas participam de farsas para encobrir armas militares defeituosas. 

Eles ouvem essas pessoas dizendo, quando são flagradas no delito, coisas 

Figura 20
Fonte: veja.abril.com.br/160800/ponto_de_vista.html
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como “todo o mundo faz isso”, ou “você tem de aproveitar todas as vanta-

gens hoje em dia”, ou ainda “nunca imaginei que seria descoberto”. 

Os executivos e suas organizações estão reagindo a essa questão de diver-

sas maneiras. Eles têm escrito e distribuído códigos de ética para seus fun-

cionários. Também têm promovido seminários, workshops e programas de 

treinamento para tentar aprimorar o comportamento ético. Contratam con-

selheiros que podem ser procurados, em muitos casos, anonimamente para 

dar assistência nas questões de dilemas éticos. Também estão criando meca-

nismos de proteção para os funcionários que denunciam práticas antiéticas. 

O executivo de hoje precisa criar um clima eticamente saudável para seus 

funcionários, no qual estes possam realizar seu trabalho com produtividade 

e confrontando um grau mínimo de ambigüidade em relação ao que são 

comportamentos certos ou errados. Nos próximos capítulos, discutiremos os 

tipos de ação que podem ser empreendidos para criar um ambiente ético na 

organização e para ajudar os funcionários a enfrentar situações eticamente 

ambíguas. 

3.2 Desenvolvendo um modelo de    
 comportamento organizacional
Vamos apresentar agora um modelo genérico que define o campo de estudo 

do comportamento organizacional, que estabelece seus parâmetros e identi-

fica suas variáveis básicas dependentes e independentes.

Um modelo é uma abstração da realidade, uma representação simplificada 

Figura 21
Fonte: 1.bp.blogspot.com/_2kctV4hu3iA/Srq3h_eNJoI/AAAAAAAAAEQ/nHXFxH07xVM/s320/cerebro+mud.jpg
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de um fenômeno real. Um manequim em uma loja de roupas é um modelo. 

Da mesma maneira, é a fórmula financeira Ativos = Passivo + Patrimônio Lí-

quido. Apresenta-se um esqueleto sobre o qual construiremos nosso modelo 

de comportamento organizacional. Há três níveis de análise do nível indivi-

dual para o sistema organizacional, vamos somando-os, sistematicamente, 

ao nosso entendimento do comportamento dentro das organizações.

Os três níveis básicos são análogos a blocos de construção; cada nível é cons-

truído sobre o anterior. O conceito de grupo sai do nível básico do indivíduo; 

vamos sobrepondo limitações estruturais sobre os níveis do indivíduo e do 

grupo para chegarmos ao nível do comportamento organizacional. 

As variáveis dependentes são os fatores chave que você pretende explicar ou 

prever e que são afetados por outros fatores. Quais são as variáveis depen-

dentes básicas no comportamento organizacional? Os estudiosos do assun-

to, tradicionalmente, enfatizam a produtividade, o absenteísmo, a rotativi-

dade e a satisfação com o trabalho.

Recentemente, uma quinta variável – a cidadania organizacional – foi inclu-

ída nessa lista. Vamos fazer uma breve de cada uma delas para assegurar 

que compreendemos o que significam e por que chegaram a esse nível de 

distinção.

3.2.1 Produtividade
Lembrete: é importante enfatizar que uma organização 

é produtiva quando consegue atingir seus objetivos, 

transformando entradas em resultados, ao mais baixo 

custo possível. Assim sendo, a produtividade implica pre-

ocupação tanto com a eficiência como com a eficácia.

Um hospital, por exemplo, é eficiente quando consegue 

atender com sucesso as necessidades de seus clientes. E 

ele é eficaz quando faz isto com baixo custo. Se o hos-

pital consegue obter um resultado melhor com seu atual 

quadro de pessoal, reduzindo a média de internação dos pacientes ou au-

mentando os contatos diários com estes, dizemos que ele conseguiu uma 

eficiência produtiva. Uma empresa é eficaz quando atinge suas metas de 

vendas ou de participação no mercado, mas sua produtividade também de-

pende de alcançar essas metas com eficiência. As medidas mais comuns de 

eficiência organizacional incluem o retorno de investimento, lucro por valor 

Figura 22
Fonte: www.shampoo.art.

br/.../2009/02/professor.jpg
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de venda e resultado por hora de trabalho. 

Podemos também olhar a produtividade do ponto de vista individual do 

funcionário. Tomemos o caso Mike e Al, ambos motoristas de caminhão. Se 

Mike precisa levar seu caminhão carregado de Nova York para Los Angeles 

em 75 horas ou menos, ele será eficaz se conseguir realizar essa viagem 

de 4.800 quilômetros dentro desse período de tempo. Mas as medidas da 

produtividade precisam levar em conta os custos embutidos no alcance do 

objetivo. É onde aparece a eficiência. Digamos que Mike faça a viagem em 

68 horas, com uma média de 2,3 quilômetros por litro de combustível. Al, 

por seu lado faz a viagem em 68 horas também, mas com uma média de 2,8 

quilômetros por litro (com veículos e cargas idênticas). Também Mike como 

Al são eficazes – eles atingiram a sua meta -, mas Al foi mais eficiente que 

Mike, pois consumiu menos combustível e, portanto, conseguiu seu objetivo 

a um custo menor. 

Resumindo, uma das maiores preocupações no estudo do comportamento 

organizacional é a produtividade. Precisamos descobrir quais são os fatores 

que influenciam a eficiência e a eficácia dos indivíduos, dos grupos e da or-

ganização como um todo. 

3.2.2 Rotatividade
Rotatividade é a permanente saída e entrada de pessoas da organização, 

voluntária ou involuntariamente.

Um índice alto de rotatividade resulta em aumento de custos para recruta-

mento, seleção e treinamento. Quais são esses custos? Uma estimativa mode-

rada pode ficar em torno de 15.000 dólares por funcionário. Um índice alto 

de rotatividade também causa ruptura na eficiência da organização, quando 

pessoal experiente e experimentado deixa a empresa e é necessário encontrar 

substitutos e prepará-los para assumir posições de responsabilidade. 

Figura 23
Fonte: www.callmunity.com/artigos/2005/02/502161.htm
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Toda organização, evidentemente, tem certa rotatividade. Na verdade, se as 

pessoas “certas” estão deixando a empresa – os funcionários não essências 

-, a rotatividade pode ser no aspecto positivo. Ela pode criar a oportunidade 

para a substituição de uma pessoa de fraco desempenho por outra mais capa-

citada ou motivada, aumentar as chances de promoção e trazer idéias novas 

para a organização. No mundo empresarial de hoje, sempre em mudanças, 

certo nível de rotatividade voluntária de funcionários aumenta a flexibilidade 

organizacional e a independência deles, diminuindo, assim, a necessidade de 

demissões por parte da empresa. 

Mas a rotatividade quase sempre implica a perda de pessoas que a organi-

zação não gostaria de perder. Por exemplo, um estudo realizado com 900 

funcionários demissionários mostrou que 92% deles havia recebido uma 

avaliação de “satisfatórios” ou mais, por parte de seus superiores. Portanto, 

quando a rotatividade é muito grande ou envolve a perda de pessoal valioso, 

ele pode ser um fator de ruptura, prejudicando a eficiência da organização. 

3.2.3 Cidadania organizacional 
A cidadania organizacional é um comportamento discricionário que não faz 

parte das exigências funcionais de um funcionário, mas que ajuda a promo-

ver o funcionamento eficaz da organização.

As organizações bem-sucedidas precisam de funcionários que façam mais 

do que seus deveres usuais e apresentem um desempenho que vá além das 

expectativas. No mundo empresarial dinâmico de hoje, em que as tarefas 

são cada vez mais realizadas em equipe e a flexibilidade é crítica, as organi-

Figura 24
Fonte: responsabilidade.social.zip.net
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zações precisam de funcionários que adotem um comportamento de “bom 

cidadão”, como fazer declarações positivas sobre o trabalho de seu grupo 

e da empresa, ajudar os colegas em suas equipes, se oferecer, voluntaria-

mente, para tarefas extraordinárias, evitar conflitos desnecessários, mostrar 

cuidado com o patrimônio da empresa, respeitar as leis e regulamentos e ser 

tolerante com ocasionais aborrecimentos e imposições relacionados com o 

trabalho.

As organizações querem e precisam de funcionários que façam coisas que 

não constam de suas tarefas formais. A evidência mostra que as empresas 

que possuem esse tipo de pessoas mostram um melhor desempenho em 

comparação com as demais. Consequentemente, o estudo do comporta-

mento organizacional preocupa-se com o comportamento de cidadania or-

ganizacional como uma variável dependente. 

3.2.4 Satisfação com o trabalho 
A última variável dependente que analisaremos será a satisfação com o 

trabalho, que podemos definir neste momento como a diferença entre as 

recompensas recebidas de fato pelo funcionário e aquilo que ele acredita 

merecer. Diferentemente dos três variáveis anteriores, a satisfação com o 

trabalho é mais uma atitude do que um comportamento. Por que, então, 

ela é considerada uma variável dependente básica? Por duas razões: ela de-

monstra uma relação com fatores de desempenho e preferências de valores 

defendidos por diversos pesquisadores do comportamento organizacional.

A premissa de que os funcionários satisfeitos são mais produtivos que os in-

satisfeitos foi uma doutrina básica entre os executivos durante anos. Embora 

haja bastante evidência nessa relação casual, pode-se discutir que as socie-

Figura 25
Fonte: www.crasp.com.br/jornal/jornal248/not6.htm
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dades mais avançadas devem se preocupar não apenas com a quantidade – 

ou seja, alta produtividade e bens materiais – mas também com a qualidade 

de vida. Os pesquisadores com fortes valores humanistas sustentam que a 

satisfação é um objetivo legítimo de uma organização. 

Não apenas a satisfação está negativamente ligada ao absenteísmo e à rota-

tividade, dizem eles, como as organizações têm a responsabilidade de ofere-

cer empregos que sejam estimulantes e intrinsecamente gratificantes.

Resumo 
Nesta aula vimos que é de suma importância o entendimento e as conse-

quências das mudanças (elas vão continuar acontecendo). Vimos, também, 

que devemos aceitar e dominar a arte da inovação para continuar a sobrevi-

ver no mundo competitivo das organizações.

Outro ponto destacado foi o do comportamento ético. Vimos a importância 

de um clima ético criado pelo gestor para que a empresa consiga obter uma 

melhor produtividade.

Por fim, apresentamos o desenvolvimento de um modelo de comportamen-

to organizacional, no qual trabalhamos com as seguintes variáveis:

•  produtividade

•  rotatividade

•  cidadania organizacional

•  Satisfação com o trabalho 

Atividades de Aprendizagem
1. Em sua opinião qual a importância da inovação em uma organização?
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Figura 26
Fonte: www.shampoo.art.br/.../2009/02/

professor.jpg

2. Fale sobre exemplos reais já presenciados por você sobre o quesito com-

petitividade.

3. Qual, em sua opinião, é a variável mais importante para organização. 

Justifique.

Espero que tenha gostado da aula. O tema 

mudança e inovação é sempre instigante. Sa-

bemos que é natural do ser humano resistir 

a mudança. Mas, estamos adquirindo, cada 

vez mais, consciência que devemos enfrentá-

-la para poder nos adequar, cada vez mais, às 

novas realidades que nos são apresentadas.

Bem, para finalizar a nossa terceira aula, se-

gue uma atividade. Boa sorte e bom traba-

lho!
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Aula 4. Pessoas em primeiro lugar

Objetivos:

• definir a importância das pessoas nas organizações e como es-

tas tem tratado sua força de trabalho; e

• relacionar a diferença entre o discurso e a prática no que diz 

respeito às pessoas em uma organização.

Que pena, nossa disciplina está se encerrando. Agrade-

ço sua companhia até aqui. Vamos aproveitar, então, 

o pouco de tempo que ainda nos resta para seguirmos 

juntos nesta jornada.

Pois bem, nesta nossa última aula trataremos do dilema 

entre a prática das pessoas em primeiro lugar e dos re-

sultados organizacionais. Com os exemplos colocados, 

espero que você reflita sobre como agir em situações 

semelhantes. Então, vamos lá! Boa aula

A Intel faz isto. Como também a Microsoft, a Motorola, a W.L. Gore & Asso-

ciates, a Southwest Airlines, a Bem & Jerry’s Homemade, a Hewlett-Packard, 

a Lincoln Electric e a Starbucks. O que elas fazem? Essas empresas possuem 

estratégia do tipo “as pessoas em primeiro lugar”. 

Existe uma crescente evidência de que as organizações bem-sucedidas co-

locam as pessoas em primeiro lugar. Por quê? Os executivos astutos perce-

beram que seus funcionários representam sua única verdadeira vantagem 

competitiva. Os concorrentes podem igualar a maioria de seus produtos, 

processos, locações, canais de distribuição e outros aspectos. O que é difícil 

de ser equiparado é uma força de trabalho formada por gente altamente 

capacitada e motivada. A característica que diferencia as empresas bem-

-sucedidas dos demais setores da economia é a qualidade das pessoas que 

elas são capazes de conseguir e manter. 

Figura 27
Fonte: www.shampoo.art.

br/.../2009/02/professor.jpg
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Quais são as práticas que diferenciam essas empresas? Podemos listar pelo 

menos três: 

• Elas valorizam a diversidade cultural. Buscam ativamente uma força de 

trabalho com diversidade, seja de raça, faixa etária ou sexo;

• Elas são amigáveis a família. Ajudam seus funcionários a equilibrar suas 

responsabilidades profissionais e pessoais, através de programas como o 

de horários flexíveis de trabalho e o de instalação de creches;

• Elas investem no treinamento de seus funcionários. Essas organizações 

investem estratégia. 

Colocar “as pessoas em primeiro lugar” é difícil de dizer. E, atualmente, é 

politicamente correto. Qual executivo administraria publicamente que seus 

funcionários podem significar um obstáculo á redução de custos ou á lucra-

tividade? 

Entretanto, é importante não confundir discursos com ação. 

Colocar as pessoas em primeiro lugar não é, a rigor, consistente com a com-

petitividade em longo prazo. Os executivos reconhecem esse fato e, cada vez 

mais, tomam atitudes em relação a isto. As organizações, hoje em dia, estão 

adotando muito mais uma estratégia de minimização de custos trabalhistas 

do que de “as pessoas em primeiro lugar”. 

Quando você observar o que há por trás dos discursos dos executivos per-

ceberá que a maioria das empresas colocam o lucro acima das pessoas. Para 

manter competitivas em uma economia globalizada, as empresas decidem 

por medidas de corte de custos. Fazem a reengenharia de seus processos e 

reduzem o tamanho de sua força de trabalho permanente. E substituem os 

trabalhadores temporários por pessoal fixo em tempo integral. 

Quando enfrentam dificuldades, as empresas costumam olhar o corte de 

pessoal como sua primeira opção. Mesmo quando não enfrentam dificulda-

des, eles estão sempre reavaliando suas necessidades de pessoal para iden-

tificar redundâncias e excesso de funcionários pesadamente para garantir 

que a capacitação de seus funcionários esteja sempre atualizadas. Isso não 

apenas funcionários empregos “vitalícios” ou qualquer coisa além de sua 

segurança mínima de emprego. 
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Figura 28
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Para a maioria das empresas, os empregados representam um custo variável. 

O nível fixo de pessoal é mantido em seu mínimo, e funcionários são contra-

tados ou demitidos de acordo com a necessidade. 

Essa estratégia de minimização dos custos com pessoal parece estar se alas-

trando mundialmente. Ela teve seu início nos Estados Unidos, na década de 

90. Agora tornou-se modelo para empresas em países como Japão, Coréia 

do Sul e Tailândia – nações que historicamente costumavam proteger seus 

trabalhadores contra qualquer mau tempo. 

Muitas das empresas nesses países abandonaram suas políticas de emprego 

vitalício e de colocação das pessoas em primeiro lugar. Por quê? Porque tais 

políticas são inconsistentes com a competição globalizada, agressiva e de 

baixo custo. 

Resumo 
Vimos, nesta aula, que existem empresas de sucesso que colocam as pessoas 

em primeiro lugar.

Porém, também aprendemos que a “onda” da reengenharia, cada vez mais, 

se alastra pelo mundo, confundindo o discurso das pessoas em primeiro 

lugar com a prática.

Aprendemos, também, que até empresas ja-

ponesas, coreanas e tailandesas, estão ade-

rindo ao corte de custo de pessoas para se 

manter no mercado competitivo globalizado, 

agressivo e de baixo custo.

Muito bem! Falta bem pouco para encerrar-

mos a nossa disciplina. Foi um prazer estar 

com você. Para terminar, basta apenas você 

realizar a atividade que vem a seguir.
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Atividades de Aprendizagem
1. Em sua opinião, para uma empresa é melhor ter colaboradores bem remu-

nerados, ou motivados? Justifique.

Prezado Aluno,

Espero que tenha aproveitado ao máximo a nossa disci-

plina. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço 

e que você tenha muito sucesso.

Grande abraço.

Professor Everaldo Araújo Ferreira
Figura 27

Fonte: www.shampoo.art.
br/.../2009/02/professor.jpg
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Palavras Finais

Entender a complexidade do comportamento organizacional não é tarefa 

simples. Espero que essa disciplina possa ter contribuído para seu aprimora-

mento profissional e, principalmente, para que sua formação possa subsidiar 

nas práticas do cotidiano institucional. 

Lembre-se que o estudo é permanente e a aquisição do conhecimento nun-

ca cessa. 

Foi uma grande satisfação contribuir, sucesso e bom trabalho!
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