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INTRODUÇÃO 

A preocupaçao e a busca de explicaç6es pata a insatisfação do tra 

balhador em relação a seu trabalho t~m sido temas constantes em vã 

-rias pesquisas efetuadas por cientistas Jo conq:>ortamento humano. 

Hoje, torna-se difícil ignorar o grau de alienaç~o do homem em re 

lação ao trabalho que executa nas organizaç6es. Por outro lado, P! 

rece existir uma ligação entre esse nível de alienação e a motiva 

çao humana, interferindo no aumento ou diminuiç~o da produtivid! 

de. Em outras palavras, quanto maior for a alienação do homem em 

relação ao trabalho que executa, mais difícil se torna o ato de mo 

tivá-lo para o mesmo. 

Não foram poucos os cientistas sociais que se preocuparam com o te 

ma da "satisfaç~o no trabalho". Dentre eles podemos citar Herz 

1 bcrg , que sugeriu uma distinção entre fatores higi~nicos e fato 
2 res de motivação no trabalho. Maslow , por sua vez, formulou sua 

"hierarquia de necessidades", partindo das necessidades mais bãsi 

cas em relação ao ato de sobreviver, chegando at~ a necessidade de 

"auto-realização". William Whyte 3 procurou pesquisar a influ~ncia 

do dinheiro em relação ao processo motivacional. 

l FREDERICK HERZBERG, The Motivation to Work, Ed. John Wiley and 
Sons, Inc., New York, 1959. 

2 ABRAHAM H. MASLQW, Motivation and Personality, Ed. Harper & Row, 
Publishers, New York, 1970. 

3 WILLIAM F. WHYTE, Money and Motivation, Ed. Harper & Row, Publi 
shers, New York, 1955. 

.1. 
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Chris Argyris 4 buscou explicar como a influ~ncia da organização re 

percute nesse processo motivacionaJ.. 

A nosso ver, existe uma ligação muito estreita entre satisfação no 

trabalho e motivação. Entendemos satisfação no trabalho como sendo 

uma reaçao afetiva do trabalhador em relação ao que desenvolve. f 

o resultado que ele estabelece em relação ao trabalho e seus pr~ 

prios valores. Por outro lado, Stephen Carrol e Henry Tosi 5 concei 

tuam motivação como sendo "um esU.1L1o ment:.1l do inuiv:lduo que prom~ 

ve determinados tipos de comportamento". Percebe-se então uma rela 

ção entre esses dois conceitos. 

No que diz respeito a alienação, Erich Fromm6 a define como sendo 

"um modo de experiência em que a pessoa se sente como um estranho. 

Não se sente como centro de seu mundo, como criadora de seus pr~ 

prios atos, tendo sido os seus atos e as conseqUências destes 

transformados em seus senhores, aos quais obedece e aos quais qu! 

çá até adora". 

E nosso prop6sito neste trabalho· analisar, primeiramente, as cau 

sas que promovem nos empregados o processo de alienação, que se ob 

serva principalmente em relação àqueles que estão situados nos ní 

veis mais baixos da organização empresarial. J\ seguir vamos anali 

sar os principais estudos desenvolvidos pelos cientistas do campo~ 

tamento humano em relação ao problema da motivação na empresa. No~ 

so trab~1ho termina com uma p~squisa-piloto realizada entre alguns 

----·--····- ···-····· ·--·· -------------------- .,_ ........... ~ .......... ·- ---~-. 

4 t~Rt§ ArtdYüíS 1 P~tsonaiidade e Organização, Ed. Renes, Rio de Ja 
Htd rti, ng1, 

~ ~'r1H~HlJN CARROL e HENRY TOSI, Organizational Behavior, Ed. St. 
Clair Press, Chicago, pág. 119. 

6 
ERICH FROMM, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, Zahar Edito 

res, Rio de Janeiro, 1965, pag. 124. 
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dirigentes empresariais e a análise das informações obtidas junto 

a eles. f nosso ensejo demonstrar que o processo de alienação 
-na o 

e tio significativo nos níveis mais elevados da estrutura empres! 

rial, ocorrendo justamente um processo contrário, qual seja, a sa 

tisfação advinda do próprio trabalho. 



CAPÍTULO 1 

O TRABALHO E A ALIENAÇÃO 

Neste l.npítulo ohjct·ivnmos :tn:tlisnr de que ÍOTlll;l os rltnd:.IIIICiltOS d;t 

Escola de Administraç~o Cientifica contribuiram para intensificar 

no homem o processo de alienação ao trabalho que se traduz no de 

sinteresse pelas tarefas que desenvolve. A :fim de constatar tais 

fundamentos, analisamos tamb~m processos alternativos de produção 

que foram criados para a soluç~o de problemas que surgiram e t~m

se intensificado nas ~reas industriais, em especial das grandes em 

prcs :ts. 

~_Motivaç~o em Taylor 

Com a introdução do sistema :fabril e da produção em massa, a gra~ 
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de preocupaçao ela aclmin:istr:1çilo foi no senti do de buscar novos me 

todos que torn:1sscm os crnpreg:1dos m:.11s clicicntcs c produtivos.lli_::;_ 

t6ricamente, a primeira tentativa nesse sentido se deu atrav~s de 

1 Frederick Taylor , considerado o pai da "Administração Científica", 

que desenvolveu um sistema mecanicista de produção, a fim de levar 

toda a operação fabril a um nível eficiente. Ele acreditava que o 

maior obst~culo para se conseguir uma cooperaçao entre os oper~rios 

e a administração se situava na ignorânci~ desta em relação i for 

ma de desenvolvimento do trabalho pelos oper5rios. A fim de solu 

cionar esse problema, Taylor prop6s a racionalização elo trabalho 

atrav~s de t~cnicas de racionalização de tempos e movimentos, que 

permitiriam i administração planejar o trabalho a ser desenvolvido 

pelos oper~rios. Ele acreditava que se a administração e os opera-

rios cooperassem, entre si no tocante à aplicação do "rn~todo cien 

tífico'', tanto a administração, como os oper5rios e a sociedade co 

mo tllll todo sniri:llll lllCr:lndo. 

O conceito de "Administração Científica", de acordo com Taylor, se 

ria uma completa revolução nas atitudes dos trabalhadores e da ad 

ministração acerca de como o trabalho deveria ser desenvolvido. 

A teoria de Taylor tem gerado manifestações favor5veis e contr5 

rias. 

2 Pouget , por exemplo, afirma que: 

~- --~--- ·-- ··---··. --····-···-. --- ·- . ···- ... -- .. 

i :FiüHlERidk w. tAYLCJR, PtiJ!cÍpios de_~_im:!:_~_!stra~ão Científica, Ed. 

2 

A U il ~ ; fi il o P (lU i o , 1 9 7 o . 

EMILE POUGET, Citação Feita no artigo de George Friedmann intitu 

lado "Taylorismo y Ciencias del I-Iombrc" p~g. 25. Esse artigo 

foi compilado por Bernardo Kliksberg !~ Cuestionando en Admi 

nistracion, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1973. 
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"t inútil observar que, no espírito de Taylor, a re 

gua de cálculo é boa, sobretudo porque automatiza o 

operário, aniquila sua iniciativa, torna supérfluo' 

todo o esforço de reflexão, em uma palavra, faz de 

le a prolongação exata e inconsciente da máquina." 

Nessa afirmação, Pouget coloca bem a forma de alienação do 

. 6. 

oper~ 

rio, em relação ao trabalho que desenvolve. Nesta visão é a racio 

nalização do trabalho que leva ã alienação, pois faz com que o op~ 

rário se torne uma extensão da máquina. 

Para garantir o aumento da produção, Taylor propos a fragmentação 

das tarefas, atribuindo a cada operário uma única e simples função 

a ser executada durante toda a jornada de trabalho. Frente a esse 

• d ~ . - . illêto-o, Pr:iêclmanto ôb5ê1'V::t que a eupadJaJe dos seres hul1ianos e mu1 

to maior que as tarefas repetitivas e parceladas que desenvolvem 

nas organizações empresariais. Tais tarefas excluem certas caracte 

risticas, tais como variedade, iniciativa e responsabilidade, que 

traduzem um certo grau de satisfação como o trabalho desenvolvido. 

Ora, se o trabalho deixa de gerar satisfações intrínsecas, o Único 

interesse que o operário ve em seu trabalho é a recompensa finan 

ceira. O car5ter rotineiro que emana Jcssc processo de alta esp~ 

cialização contribui para ~erar desinteresse no. trabalhador e, c~~ 

sequentemente, ele se aliena de seu trabalho. Ele passa a não mais 

se sentir importante em relação ao que faz, percebendo não passar 

de uma pequena peça na engrenagem global. 

3 GEOHGE llJHEIJMANN, O Trabalho em Migalhas, Ed. Perspectiva, São 

Paulo, 1972, pág. 10. 
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Complementando essa idéia, Greenblatt~ considera que os trabalhadQ_ 

res de hoje são mais educados, sofisticados e independentes, sendo 

tamb~m menos submissos, enquanto questionam mais o contefido do tra 

balho. Por outro lado, considera que embora a administração ainda 

esteja preocupada com problemas de fadiga, tempos e movimentos que 

lhe permitam determinar padrões objetivos de produção, os adminis 

tradores deveriam tamb~m entender as necessidades e os objetivos ' 

.dos trabalhadores e re aval ia r seus métodos de administração e o si~ 

tema de recompensas, baseando-se na utilização das habilidades e· 

talentos de seus empregados. 

A par dessas posições de autores que procuram questionar aspectos 

nega ti vos da obra de Taylor, há aqueles que, como Peter Drucker,pr~ 

curam enfatizar sua import~ncia para as organizações. Ao se refe 

rir a Taylor, Drucker 5 propoe que sua teoria sobre motivação tinha 

por objetivos libertar o operário do peso da fadiga e refutar "a 

lei de ferro" dos salários proposta pelos economistas clássicos, 

cujo objetivo era fazer com que os operários suportassem a 

za. Drucker6 afirma ainda que: 

"Taylor sabia que tornnr o trabal.ho mais produtivo s~ 

ria apenas o primeiro passo. Mas ele sabia tamb~m que 

um est6mago vazio e um corpo cansado não·são uma boa 

base para uma vida plena. Taylor preocupou-se com a 

tarefa prioritária de criar a base econ6rnica e físi 

c.a do bem-estar do trabalhador." 

pobr~ 

4 ALAN D. GREENBLATT, M~xi~izi~g P~~dtirti~itY Through Job Enrich 

rnent, in Personel, -March-April 1973, pâg. 31. 

5 PETER DRUCKER, Managernent Tasks, Responsahi1i ties, Pract ices, Ed. 

Harper & Row Publishers, New York, 1974, pág. 24. 

ó ,IqJj_., pâg. 202. 
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Em relação as críticas feitas à "Administração Científica'', dois 

pontos nos parecem fundamentais. Se, por um lado, os m~todos pr~ 

postos por Taylor contribuíram para a elevação do nível de renda 

do trabalhador, por outro lado esse métodos contribuíram muito p~ 

ra promover entre os operirios um grau considerivel de alienaçio e 

desinteresse, uma vez que os levaram a se aperceberem como meras 

extensões de uma máquina produtiva. Por outro lado, os defensores 

do Taylorismo parecem esquecer-se da grande greve que ocorreu em 

1910 nos Estados Unidos como conseqU~ncia do alto grau de espe~i~ 

lizaçio do trabalho ~ do grande nfimero de operários que foram dis 

pensados das fibricas pela aplicaçio do. processo de racionalizaçio 

do trabalho. 7 

Outro expoente da aplicação dos m~todos preconizados pela "Admin'i~ 

tração Científica" foi Henry Ford. Em 1913, foi instalada na fá 

brica Ford de Highland Park a primeira linha de montagem de 
... ve1cu · 

los. Essa id~ia original de Henry Ford buscou alcançar o objetivo 

.de construir um c~rro que atendesse aos anseios do consumo de ~as 

sa. Dada a rcduçõo de custo na construç5o do autom6vcl, que na li 

nha de montagem, baixava de trinta horas de tempo de fabricação p~ 

ra noventa minutos em média, foi possível torná-lo acessívil ag~a~ 

de massa de consumidores. 

-~ importante destacar a concepçao de Ford acerca da classe oper~ 

7 Pata mélhôr tõmpreertsao do perÍodo de turbulência sindical nos 
E§tadôs tJnl.tlbs, ver o artigo de MICHEL CROZIER, "La Fabricacion 
ti~ 14t:un.b1"eHI 11 in BERNARDO KLIKSBERG (copilador) ,Cuestionando · En 
Administracion, Ed. Paidos, Btienos Aires, 1973, págs. 63-102. 
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"Para certa classe de homens, o trabalho repetido, ou 

a reprodução contínua de uma operação que nao vari~ 

nunca, constitui uma perspectiva horrível ( ... ) ; en 

tretànto, para outros -- posso dizer, para a maioria, 

esse g~nero de trabalho nada tem de desagradivel.Com 

efeito, para certos temperamentos a obrigação de pe~ 

sar e que ~ apavorante. O ideal para eles correspo~ 

de ao serviço onde o c~rebro não trabalha." 

• 9. 

Embora concorde com a id~ia de que um operirio tenha que ganhar um 

alto salârio para desempenhar seu trabalho da melhor forma 
, 

poss~ 

vel, Henry Ford, na verdade, presume uma polarização na esp~cie hu 

mana, em que uma porção -- a elite -- esti disposta a pensar e re 

fletir, enquanto que a outra parcela maior e composta de simples r~ 

b6s, completamente destituídos da capatidade de pensar e refletir. 

Ele parece negar a busca .de m~todos de trabalho em que os 
~ 

o per~ 

rios venham a desfrutar de um certo grau de satisfação proveniente 

das tarefas que desenvolvem, reforçando, ao mesmo tempo, a crença 

de que os operários não gostem de assumir responsabilidades. 

Cont~apondo-se a essas conclus6es de Henry Ford, estão as conclu 

s6es da pesquisa sobre motivação na linha de montagem desenvolvida 

por Charles Walker e Robert Guest 9 . Esses autores descobriram q~e 

as características da produção proveniente da linha de montagem, 

8 HENRY FORD, Os Prin~ipibS da Prbsperidade, Ed. Livraria Freitas 

Bastos, São Paulo, 1964, pig. · 80. 

g CHARLES WALKER e ROBERT GUEST .. The Man on the Assembly line, Ed. 

Harvard University Press, Massachusetts, 1952, págs. 115-122. 
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exerciam uma forte influ~ncia nao somente n~s atitudes dos oper! 

rios em relação is tarefas desenvolvidas, mas tamb~m no. que diz 

respeito ao comportamento da massa operiria como um todo. Algumas 

dessas características são DS tarefas repetitivas, o mínimo de ha 

bilidade requerida para o desempenho, o esfacelamento do trabalho 

em virias funç6es que irão compor a tarefa e a pouca exig~ncia de 

se pensar em relação ao que esti fazendo. Para os autores nos dias 

de hoje, muito pouco foi mudado em relação à linha de montagem ori 

ginal. O nível mental e intelectual da população se desenvolveumui 

to~ no entanto, os empregados devem abrir mão de seu desenvolvimen 

to pessoal e sentir-se como meras extens6es de esteiras rolantes 

ou de funç6es muito simples. Essa situação impede que operirios e~ 

contrem satisfação criativa em relação ao trabalho que desenvolvem, 

ji que nela são obrigados a mostrar somente suas habilidades fisi 

cas, habilidades essas que se tornam altamente rotineiras. Em pa~ 

. ticular, a ala mais jovem dos operirios esti hoje altamente inte 

ressada em trabalhos que requeiram o ato de pensar. 

Dentro desse contexto, adquire ·validade a crítica de Georges Frie~ 

10 mann a respeito da "Administração Científica", quando observa 

que ela leva à despersonalização no trabalho~ entre outras coisas, 

a "Administração Científica" tende a simplificar e estandartizar 
' as tarefas, reduzindo a "hierarquia de habilidades" e impossibili-

.tanto a participação do operirio em seu próprio trabalho. 

A nosso ver, essa crítica e vilida mesmo no que diz respeito ao 

lO GEORGES FRIEDMANN,The An~tomy bf Work, Ed. The Free Press of 

Glencoe, New Yor~, 1961, pigs. 139-141. 

/ 
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processo de industrialização no Brasil, visto que as t~cnicas da 

"Administração Científica" requerem que as tarefas sejam simplif_i 

cadas a fim de que qualquer trabalhador possa desempenhá-las de 

forma satisfat6ria. Considerando o fato de que o operário_deve ap~ 

nas acompanhar o ritmo da máquina, conclui-se que o trabalhadornão 

precisa planejar ou pensar a respeito do que desenvolve. A ele ~ 

e 

solicitado somente desenvolver uma função mecinica, como se se tra 

tasse de um robô. 

Naturalmente, a "Administração Científica" logrou grande êxito, in 

clusive no Brasil, no sentido de tornar o trabalhador mais produt! 

vo; mas ela foi incap~z de lhe dar um senso de realização a partir 

do trabalho que executa. 

A Mudança da Organizaçã~ do Trab~lho 

A fim de propor uma solução pata o fator alienante do trabalho,Wal 
11 ker e Guest sugerem que: 

" a Administração Científica deveria ser aplicada, 

-na o ao trabalho individual, mas ao trabalho em grupo. 

Deveria tamb~m ficar claro que o indivíduo teria no 

grupo possibilidade de participação nas decisões so 

bre seu trabalho. O trabalho em grupo, em outras p~ 

lavras, deveria ser estabelecido com base nos prece! 

tos da Administração Científica e em padrões de 

11 Ibid., pág. 154. 



Engenharia Industrial. Mas, dentro do grupo, deveria 

haver flexibilidade para que seus membros pudessemo! 

ganizar o trabalho à sua maneira." 

. . . 

. 12. 

Essas proposições de Walker e Guest foram testadas com grande êxi 

to em algumas empresas da Escandinivia, num projeto que recebeu o 

nome de "Mudança da Organização do Trabalho". Vários motivos dete! 

minaram a emergência de tal experiência e, dentre eles, podemos ci 

tar o alto grau de absenteisrno e a rotatividade da mão-de-obra. 

Urna anilise desse novo processo de organização do trabalho foi fei 

D 'd J k' 12 b d - . ta por av1 en 1ns , a rangen o var1as empresas, corno Volvo, 

" " Norsk Hydro, Heroya, A. B .. Perstbp e Olofstrorn. A aplicação do pr~ 

grama nessas empresas decorreu do fato de que aí os operários ha 

viam criado forte relutãncia em aceitar tarefas rotineiras de pr~ 

dução.Na Volvo, por exemplo, foram mantidos contatos entre os diri 

gentes e os sindicatos no sentido de se criarem condições que tor 

nassem atrativo o trabalho. 

No contexto tradicional da administração, os operários se limitam 

a desenvolver uma tarefa específica distribuí~a pelo supervisor,se~. 

do esse o responsável pela correção de possíveis erros que possam 

surgir no processo produtivo. Nas experiências desenvolvidas na Es 

candinivia foi demonstrado que, havendo condições favoráveis, os 

operários são capazes de planejar e controlar suas pr6prias táre 

fas. 

12 DAVID JENKINS, "The Truth at Volvo", Manage:ment Today, October, 

1978, pags. 84-89. 
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Na verdade o que se busca, de acordo com Jenkins, é aumentar a com 

pet~n~ia dos operirios atrav~s de um enriquecimento do conteGdo do 

b lh N . d J k. 13 f. tra a o. esse sent1 o, en 1ns a~-lrma que: 

''( ... ) aqu1 esti a primeira anatomia bisica da ampli! 

" ção da compet~ncia dos operirios: Heroya demonstrou 

claramente que a primeira condição para o sucesso em 

aumentar a responsabilidade do operirio e a reorg! 

nização do trabalho, assim como incentivar o desen 

volvimento das equipes efetivas." 

Nesse novo sistema, os operirios sao treinados de forma eclética 

no que tange às várias funções, a fim de que, caso surja uma emer

g~ncia, um indivíduo possa ser prontamente deslocado para outra e 

quipe. Assim, nesse contexto, ao invés de o sup~rvisor se preoc~ 

par com tarefas rotineiras, ele vai dirigir uma nova dinâmica de 

trabalho. Tal mudança provocou uma forte reação por parte de supe! 

visares da fábrica que apresentavamuma educação formal não sup~ 

rior a 15 anos e cuja média de idade se dava em torno dos 50 anos. 

Tentou-se um programa de treinamento com esses supervisores, porem 

tal medida não foi suficiente para diminuir suas inquietações pr~ 

venientes do fato de muito das funções desempenhadas pela superv~ 

são ~terem sido transferidas, através do programa de "Mudança da Or 

ganização do Trabalho'', para os pr6prios operirios. A partir dessa 

reação, foi necessário estender o treinamento de operações em fun 

ções diversificadas para cerca de dois anos. Nesse sentido, é váli 

13 -!.!?_id. , pag. 85. 



d . - d 1. 14 a a segu1nte colocaçao e Jen<Ins: · 

"Das muitas lições que a Norsk l-lydro nos deu, talvez a 

mais importante foi a de corno as atitudes críticas dos 

supervisores são úteis para se alcançar o sucesso,pois 

a condição de apoio proporcionada pelos supervisores, 

por exemplo, determina amplamente o grau de velocida 

de pela qual os operários aprendem novas tarefas, ad 

quirindo, além disso, a confiança que é de máxima irn 

portância para aceitação de novas responsabilidades." 

. 14. 

Nesse programa, aos supervisores cabia o desenvolvimento de novas 

funções, externas a seus departamentos, tais corno planejamentos es 

tratégicos com a participação de outras áreas da empresa. Para de 

senvolver essas novas funções, os supervisores necessitavam de no 

vos conhecimentos a respeito de custos de produção, propriedade dos 

materiais nlásticos que eram produzidos e informações a respeito 

do gosto dos clientes em relação ao produto, assim corno capacidade 

para solucionar conflitos que porventura pudessem surgir dentro dos 

próprios grupos. Cabia aos supervisores ocupar o "espaço vazio" si 

tuado entre a classe operária e a direção das empresas. Assim, o 

sucesso do programa se baseava em dois componentes: o desenvolvi 

rnenio da eficácia das equipes e a introdução de mudanças na estru 

.tura organizacional no sentido de se obter urna unidade industrial 

mais flexível. 

14 ·rb·d - ss __ 1_., pag. . 
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No novo processo administrativo, que recebeu o nome de "democracia 

organizacional", um grande obstáculo foi a reação de administrado 

res mais velhos, que encontraram dificuldade em aceitar essas mu 

danças radicais em relação ~s funções tradicionais que .desenvol 

viam. 

No que diz respeito aos administradores mais jovens, Jenkins 15 ob 

serva que: 

"Se se quiser aumentar a competência do operário sem 

enfraquecer os administradores, um ingrediente efi 

caz na receita para o sucesso e uma equipe de execu 

tivos que possuam capacidade de ver a mudança como 

uma oportunidade. Uma forte cacteristica da maneira 

pela qual a Volvo é administrada é o grau de auton~ 

mia existente no nivel administrativo da empresa. ~ 

creditam os dirigentes da Volvo que a "democraciaor 

ganizacional" tem sido o sistema que melhor se aju~ 

ta ~ sua realidade." 

Por outro lado, a "democracia organizacional" que se implantou ne~ 

sas empresas tem sido criticada como uma forma de manipulação çapi 
~ 

talista dos operários, no sentido de a alta administração conti 

.nua r a ser "dona do poder". A nosso ver, tal afirmação não se fun 

- . damenta, uma vez que se observa nessas empresas a propr1a descen 

tralização do poder. Além disso, a nosso ver, a experiência dessas 

15 Ibid., pag. 89. 
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empresas demonstra que empregar pessoas, colocá-las em funções e-s 

pecíficas e ignorar seus conhecimentos, capacidades e id~ias ares 

peito das tarefas não ~ uma forma certa de administrar e desenvol 

ver organizações empresariais. 

Conclusões 

Neste primeiro capitulo, abordamos o conceito de alienação·do op~ 

rário, traduzida na forma de desinteresse pelo trabalho, a partir 

das proposições e aplicações da "Escola de Administração Cientifi 

ca". No sentido de fundamentarmos nossa abordagem, recorremos a p~ 

sições de vários autores no que diz respeito ao assunto. A fim de 

demonstrar caminhos alternativos, analisamos o que se convencionou 

chamar de "Mudança na Organização do Trabalho", que implica a ado 

ção do sistema de democracia organizacional. 

A nosso ver, enquanto se exigir dos operários que empreguem apenas 

a força fÍsica no processo de fabricação, sem permitir a aplicação 

de outras habilidades no trabalho, o processo de alienação tenderá 

a se intensificar e, como consequ~ncia, o absenteismo e a baixa 

produtividade tenderão a aumentar. Provavelmente, tais problemas 

ainda não mereceram entre n6s uma preocupação marcante por parte 

dos administradores, em virtude de o nivel de desemprego no Brasil 

" ·ser elevado e, consequentemente a reposição da mão-de-obra tornar-

se um processo fácil. Por~m, tal como está ocorrendo efu países al 

tamente industri~lizados, os aspectos de ritmo, monotonia e esp~ 
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,ç .. 

cialização fatalmente terão de ser considerados, em nossas empr~ 

sas, como aspectos relevantes do trabalho para a busca de motiva 

ção do operário. 



.;_. 

CAPITULO 2' 

A MOTIVAÇÃO NA ESCOLA DE RELAÇOES HUMANAS 

Nesta parte, pretendemos analisar as decorr~ncias das pesquisas de 

Hawthorne des~nvolvidas por Elton Mayo e sua equipe, assim como 

questionar a Escola de Relações Humanas quanto a seu car~ter cien 

tífico. Nesse sentido, vamos recorrer à opinião de vários autores. 

Historicamente, pode-se afirmar que a introdução do estudo do com 

portamento humano no contexto industrial vai acontecer através de 

Elto~ Mayo e seus colegas da Universidade de Harvard, quando do de 

senvolvimento da pesquisa na Western Electric Company, de Hawthorn~ 

em 1927_. A partir dessa pesquisa, começou-se a investigar a influ~n 

cia da tarefa nos grupos de trabalho . 

. 18. 
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O Trabalho de Elton Mayo 
<.,-

As pesquisas de Hawthorne tiveram In1c1o quando um grupo de eng~ 

nheiros procurou estabelecer urna relação entre iluminação_ e desen 

volvirnento do trabalho, a fim de atingir um grau maior de produtl 

vidade da mão-de-obra na Western Electric Cornpany. A fim de testar 

a hip6tese formulada, esses engenheiros utilizaram corno t~cnicas o 

aumento, a diminuição e a manutenção da iluminação em v~rias salas 

de testes. Por ocasião de cada urna dessas situações~ eram anotados 

com rigor os indices de produção. Observou-se que, para qualquer 

quantidade de iluminação, a ~redução sempre aumentava, contrarian 

do a hipótese formulada de que a produção só deveria aumentar em 

relação direta com urna iluminação eficiente. Foi dentro desse con 

texto que os engenheiros res~lverarn chamar Elton Mayo, a fi~ de que 

este propusesse explicações plausíveis em relação ao verificado. 

Mayo 1 ab~ndona a hip6tese da iluminação e, utilizando-se das rnes 

mas salas, propõe que se parta da hipótese de que o aumento da pr~ 

dutividade est5 diretamente relacionado com o problema da fadiga 

criada pelo trabalho nos oper5rios. Para tanto, focaliza a jornada 

de trabalho, introduzindo nela pequenos intervalos para descanso. 

A fim de evitar fatores estranhos influenciando o resultado da pe! 

quisa, Elton Mayo procurou, primeiramente, obter a cooperação dos 

empregados, obtendo seu consentimento e~ participar do projeto an 

tes de variar qualquer condição experimental. 

1 ELTON MAYO, The Social Problerns of an Industrial CiviliZation, 

Ed. Harvard University, Boston, 1945. 
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. <· Durante a pesquisa, algumas mudanças foram Introduzidas por Mayo e 

seus colegas, tais como a alteração da jornada de trabal~o e a el! 

minação, durante algum tempo, do trabalho aos s~bados. A experi~~ 

cia foi dividida em treze fases e contou com a participaçã~de seis 

moças num grupo experimental da sala de testes de montagem de re 

l~s. Durante este período, ocorreu um aumento significativo na pr~ 

dução, impossível de ser explicado atrav~s das condições experime~ 

tais. Em outras palavras, estava ocorrendo a interferência de va 

riãveis não controlãveis e nem esperadas em relação as hip6teses 

formuladas pelos pesquisadores. Quanto a isso, Gellerman 2 

que: 

"Ficou claro que o fator determinante do incremento 

da produtividade escapava ao controle dos pesquis~ 

dores, apesar de tudo o que faziam para manter cons 

tantes todas as condições, exceto o período de tra 

balho e as horas de descanso." 

afirma 

Os pesquisadores, ao tentar manter um alto grau científico do exp~ 

rimento, buscando a concordância e a cooperaçao dos participantes,. 

propiciaram inconscientemente o· aparecimento de um grande fator mo 

tivacional, que at~ então permanecia em estado latente. A esse res 

3 
peit~, afirma Mayo 

"O que aconteceu realmente foi que seis pessoas pa~ 

saram a constituir uma equipe e que essa equipe se 

2 SAUL W. GELLERMAN, Motivaçãb e Produtividade, Ed. Melhoramentos 
~ 

e Management Center do Brasil, 1976, pag. 19. 

3 ELTON MAYO, op. cit., pãg. 72. 



dedicou entusiistica e espontaneamente a (:. 

cooperar 

na experiência. Em conseqUêncig elas sentiram q~e 

participavam livremente e com satisfação de uma ex 

periência em que não havia coerção superior ou limi 

tação inferior." 

. 21. 

A afirmação de Mayo sugere que as operárias desenvolveram um maior 

grau de relacionamento interpessoal, tanto na fábrica, .como fora 

dela. Elas passaram também a ajudar-se mutuamente. Expressaram sa 

tisfação pelo fato de serem consultadas a respeito das tarefas e 

também pelo fato de na sala de testes a supervisão ser amena e de 

orientação, ao invés de uma supervisão por ordens e por controle 

rígido. 

Ao compor o grupo ·experimental de somente seis funcionárias, Mayo 

desenvolveu nelas o sentimento de "elite". Esse sentimento de "eli 

te'' levou as funcionárias a um alto grau de moral e produtividade. 

No que tange a esse aspecto, Gellerman afirma que 4 

"O grupo experimental passou a trabalhar influencia 

do por condições motivadoras completamente diferen 

tes das dos demais empregados da fábrica, uma vez 

que era tratado como conjunto de indivíduos irnpo~ 

tantes e excepcionais, com opinião decisiva na fix! 

çao de seu.horário liberado (pelos pesquisador .. ~s) 

das exigências e restrições impostas pela adminis 

4 
SAUL W. GELLERMAN, op. cit., pág. 19. 



tração ela empresa. Isso quer dizer que estava f:Lcan 

do cada vez mais evidente que, tratando-se os oper! 

rios como seres humanos, permitindo-se sua congreg! 

ção em grupos naturais e libertando-os de controles 

impessoais, seria possivel dot~-los de motivos cap! 

zes de promover aumentos espetaculares da produção." 

.22. 

Por outro lado, as v~rias mudanças introduzidas na sala de testes 

ou no grupo experimental não alteravam o nivel de produção. A in 

tradução de vari5veis na pesquisa com o objetivo de baixar o nivel 

de produtividade surtia efeitos contr~rios. 

A partir dessa observação, Elton Mayo passou a entrevistar os fun 

cion~rios da f~brica. O objetivo dessas entrevistas era buscar a 

relação existente entre os sentimentos dos oper~rios e o nivel de 

produtividade. Dessa forma, era possivel aos oper~rios expressarem 

livremente seus sentimentos para Mayo, que assumia um papel de con 

fidente. 

Dessas entrevistas, :tvlayo concluiu que a "hipótese do 5 populacho" 

deveria ser deixada de lado pelos administradores. De acordo com 

essa hipótese, o trabalhador não teria outra aspiração, no traba 

lho,'a hão ser o ganho do dinheiro. A esse respeito, diz Carlos Os 

mar Bertero 6 : 

" justifica-se a hipótese de trabalho da Escola 

5 O termo original na lingua inglesa é "rable hypothesis", traduz_! 

da por essa expressão no artigo: "Algumas Observações sobr' a 

Obra de G. Elton Mayo'', de autoria de Carlos Osmar Bertero P! 

ra a Revista de Administração de Empresa2_, da Fundação GetÚlio 

Vargas, n9 27, p~gs. 73-95. 

6 Ibid, pag. 77. 

' 
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Cl~ssica, segundo o qual os padrões de autorid~~e e 

os sistemas de incentivo deveriam ser cuidadosamen 

te estudados e aplicados com grande rapidez porque 
- . 

os operar1os, agindo como maximizadores, tentariam 

obter os seus sal~rios com o menor esforço possível, 

chegando ao ponto de tentar obter a respectiva com 

pensaçao financeira sem nenhum trabalho." 

Em face dessa situação, como ponto de vista alternativo, Mayo sug~ 

riu o fortalecimento do comportamento grupal em relação ao desen 

volvimento da tarefa, tal qual se observou com o grupo experime~ 

tal na sala de testes. Dessa forma, o rumo a ser seguido pela adml 

nistração seria o da formação de grupos altamente coesos.Gellerman 

7 afirma que a grande contribuição de Mayo : 

" foi verificar que o aparecimento do espírito de 

equipe, no caso, nao foi simples acidente, por~m. o 

encontro de uma peça do quebra-cabeças motivacional 

que estava faltando." 

Mais adiante, o mesmo autor obierva que a proposição de Mayo 8 

' " foi que se estabelecessem melhores comunicações, 

a fim de que a gerência e os trabalhadores tivessem 

constantemente uma id~ia mais favor~veld~s opiniões 

mútuas, assim como fosse a supervisão confiada a ho 

7 
SAUL W. GELLERMAN, op. cit., pag. 18. 

8 Ibid, p~g. 17. 



. 2 4. 

mens que cultivassem respeito natural pelos setis se 

melhantes. Os supervisores deveriam ser treinados 

para adquirirem a habilidade de ouvir, compreender 

e obter cooperação - uma maneira de ser bem diver 

sa do clássico chefe bonachão." 

Conclus6es e Aplicaç6es das Pesquisas de Mayo 

Há acordo em que os estudos de Hawthorne demonstraram a importi~ 

cia do elemento social na cultura organizacional. Abordando temas 

tais como supervisão, relacionamento interpessoal e atitudes em re 

lação ao trabalho, eles estabeleceram uma ligação entre ·as ciên 

cias do comportamento e a organização empresarial. 

Foi a partir de Mayo que os cientistas sociais passaram a interes 

sar-se pelo trabalho de pesquisa nas organizaç6es industriais 1 Ap~ 

sar dessa preocupação, cabe questionar aqui at~ que pontoas id~ias 

propostas por ele foram realmente imcorporadas i cultura organ1z! 

cional. Conforme observa Brown 9 , uma vez terminada a experiência, 

os supervisores nao se conformavam em tratar bem os operários ''em 

nome da ciência''. Para eles, eram vistos como absurdos os interva 

los de descanso. Os supervisores, na verdade, tinham dificuldade 

em p"ermitir a manifestação da organização informal, já. que~ muito 

mais fácil administrar um grupo de pessoas ou subordinados dentro 

de um contexto formal, onde se conta com o apoio de normas e re 

gulamentos e, em face desses instrumentos administrativos, todos 

9 J.A.C. BROWN, La Psicologia Social en la Industria, Fondo de Cul 

tura Econ6mica, M~xico, 1973, pag. 89. 
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devem fornecer a mesma "resposta" ou o mesmo comportam·~nto, ·- que, 

administrar pessoas no contexto informal - que requer dos supervi 
' -

sores capacidades que muitas vezes não dominam, como a compreensao 

das pessoas no seu contexto de vida, promovendo e criando expect! 

tivas e motivações em relação às tarefas. 

Foi dentro dessa perspectiva que Mayo, atrav~s do ''Programa de En 

trevistas" e do "Programa de Treinamento de Supervisores", buscou 

integrar os valores do "pequeno grupo" com os objetivos da organi_ 

zação formal. Por~m, tal integração esbarrava em uma s~rie de ano 

malias e de distúrbios, tanto sociais, como individuais,gerados p~ 

la monotonia do trabalho e as condições de relacionamento existen 

tes nas fibricas, conforme observa Carlos Osmar Bertero 10 : 

"O que Mayo pretendia com o Programa de Entrevistas 

e com o Programa de Treinamento de Supervisores era 

eliminar a alienação, ou seja, a patologia do mundo 

industrial, pela modificação das relações de autori_ 

dade vigentes no mundo industrial. As soluções pr~ 

postas por Mayo e que deveriam estender a todo o 

sistema industrial as condições favoráveis de rela 

cionamento encontradas durante os Experimentos de 

Western Electric visavam a um projeto muito ambicio 

so que seria nada mais nada menos do que a reconci 

liação do operário com seu trabalho, que só poderia 

ser feito atrav~s dos valores do pequeno grupo e de 

lO CARLOS OSMAR BERTERO, op. cit., pag. 80. 

I 
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sua respectiva aceitação pela organização forrn51 a 

trav~s de supervisores adequadamente treinados nas 

habilidades das Relações Humanas." 

. 2 6. 

O projeto de Elton Mayo ~ra arrojado. Existem provas de que o em 

pregado com alto grau de ajustamento tende a ser muito mais prod~ 

tivo. Isso explica o fato de haver hoje, no processo de seleção, ~ 

ma bateria enorme de testes, cujo objetivo ~ justamente a capacid~ 

de de prever tal ajustamento do candidato. Por~rn, a nosso ver, as 

proposições de Mayo são pouco operacionais e de difícil aplicação. 

Cabe questionar aqui se um simples treinamento a supervisores e su 

ficiente no sentido de promover urna mudança de percepção e de com 

portarnento em relação ao fato de corno esses devam defrontar-se com 

seus subordinados. Por outro lado, questionamos tarnb~rn at~ que po~ 

to as organizações industriais possuem interesse em lidar com pr~ 

blernas ao nível individual a fim de conseguir maior produtividade, 

ao inv~s de lan~ar ~~o de certos mecanismos que a seu ver são mais 

eficazes, tais corno a punição e a dispensa do funcion~rio. Nesse 
1 

sentido, nas empresas brasileiras, a Escola de Relações Humanas as 

surne um car~ter nitidamente manipulativo. Afirma a esse respeito 

Carlos Osmar Bertero11 : 

11 

"O.que de mais larnent~vel pode ser dito a respeito 

da obra de E. Mayo e que ela foi vulgarizada ao ... 
Til 

vel da pr~tica, de tal forma que por habilidade ,das 

relações humanas se subentende urna s~rie de atitu 

Ibid, pag. ~, 7 
I .) • 



des, palavras, atos e omissões que o executivo há 

bil sabe usar nos momentos adequados e para com as 

pessoas-chave a fim de fazer prevalecer os seus po~ 

tos de vista ou os da administraç~o emgeral, de tal 

forma que sejam aceitas, mesmo que a aceitaç~o seja 

prejudicial àqueles que a cederam." 

. 2 7. 

Por outro lado, na obra de Mayo falta uma investigaç~o mais profu~ 

da sobre o efeito que a organizaç~o formal gera nos indivíduos no 

que tange ã motivaç~o. Entendemos o processo de autoridade corno 

sendo a manifestação do poder, corno definiu Max Weber. A autorida 

de norteia toda a estrutura organizacional das empresas. Assim se~ 

do, estruturas altamente centralizadas retiram dos indivíduos o 

grau de liberdade necessário para desenvolver tarefas com satisfa 

çao. 

O grande dilema que se propoe ao executivo ~ saber quand~ delegar 

e at~ onde delegar. Um fato notório que se observa e que os execu 

tivos confiam muito pouco em seus subordinados, rejeitando o pr~ 

cesso de delegação em prol de um sistema altamente centralizado, que 

facilita o processo de controle. Tal fato cria nos subordinados a 

sensaçao de que n~o passam de "robôs" cuja funç~o se resume em "se 

gui'r ordens". Essa atitude encontra amplo apoio e se justifica em 

d . - f C . f b M . 12 1 · termos e organ1zaçao ormal. on orme o serva art1n , ta s1tua 

çao se exp~ica atrav~s de tr~s mecanismos de obedi~ncia, quais se 

jam: a coaçao, quando a obedi~ncia ocorre a contragosto simplesme~ 

12 RODERICK MARTIN, Sociologia do Poder, Ed. Zahar, 1978, 

págs. 135-168. 
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te pelo receio de se ser despedido: a autoridade, qu& implica 1m 

por determinadas ordens baseadas numa legitimação que irá contri 

buir para a realização das metas organizacionais; e a influência, 

que ocorre quando os subalternos -na o consentem voluntariamente, 

mas, por outro lado, não são coagidos a obedecer. 

Dentro desse contexto, Paul Fraisse coloca a idéia de que o temor 

à autoridade faz com que muitos operários trabalhem em situações 

muito tensas. Nesse sentido, a motivação que se dá através do di 

nheiro só ocorre na data em que o operário recebe seu salário. Por 

outro lado, Fraisse questiona o caráter ideológico da "Escola de 

Relações Humanas", mostrando que seu objetivo é incutir no homem a 

boa-vontade. Essa característica se contrapõe ao homem revolucioná 

rio: ser revolucionário nos Estados Unidos e um tanto suspeito, 

pois existe um laço muito estreito entre a força política norte-a 

mericana e a democracia preconizada pelas relações humanas. Afirma 

F . 13 ra1sse : 

"Na realidade as Relações Humanas parecem haver exis 

tido, em forma latente, desde há muito tempo nos Es 

tados Unidos; a classe patronal e a universidade nao 

fizeram mais que transformar em doutrina,aquilo que 

estava em estado difuso, nas crenças e nos costumes. 

Porém, essa cristalização insiste em apresentar ba 

ses científicas. As'conclusões não excedem amp~ame~ 

te as premissas? Uma análise da situação e o compr~ ,. 

13 PAUL FRAISSE, "Las Relaciones Humanas: Progreso o Mistification?" 

in BERNARDO KLIKSBERG (copilador) , Cuestionando en Administra 

ción, Ed. Biblioteca de las Organizaciones Modernas, Buenos Ai 

res, págs. 103-138. 



missa com os fatos provam sem dúvida a importâ-hcia 

do fator humano na produtividade; experi~ncias p~~ 

ciais t~m conseguido, aqui ou li, mostrar a eficã 

cia de uma mudança de atitudes dos dirigentes. Po 

r~rn, em muitas outras tentativas de controle, os re 

sultados não verificaram as hipóteses. Na realidade, 

as mesmas causas da produtividade, e os deterrninan 

tes das atitudes·dos trabalhadores, sao demasiado 

complexos para que se possa colocar um so fator, 

mesmo que se trate das relações humanas. A Escola 

de Relações Humanas ~. na verdade, objeto de urna 

crença mística, porque se apresenta, conforme escre 

veu a revista Time, corno a solução do futuro; e nes 

se sentido impulsionà urna esperança, urna vontade de 
~ . ,,14 ex1to . 

0 Segundo o autor, pouco a pouco,os empresários vão-se de 

frontando com sindicatos e confederações trabalhistas. Es 

tes rep~esentarn para aqueles um tipo de ameaça. Ora, a con 

sideração dispensada aos empregados pode redutir a opos! 

çao sindical, onde existe e retardar a sua criação, onde 

nao existe. Caso o ernpregad~r assumisse a defesa dos ernrr~ 

gados, a dualidade ernp~egâdor-sindicato tenderia a desap~ 

recer. Tal defesa demandaria, por~rn, urna mudança na estru 

tura capitalista ~igehte, ou seja, na própria concepção~de 
I . 

de empresa. Corno ial processo ~ inviãvel, em face da ideo 
! 

14 ~ 
Ibid, pags. 120-121. 

. 29. 

• 



logia que norteia o sistema, o empregador procura 
ç. 

orientar 

. 30. 

seus 

chefes quanto i forma de mudar a mentalidade dos ernpregados,que de 

vem ser persuadidos sobre interesses comuns, tais corno salãrios e 

levados, beneficios, tratamento destinado a dar a irnpress~o de que 

sao pessoas. A essa manipulação o autor denomina ''paternalismo ps! 

cológico". 

Continuando em sua anãlise, Fraisse propoe que a realização humana 

ocorre dentro de perspectivas muito mais amplas que a simples sa 

tisfação no trabalho. Essa realização global se dã ao nivel da bu~ 

ca de libertação, de todas as forças que limitam a liberdade. Afir 

ma F 
. 15 ra1sse : 

"O homem nao quer unicamente estar satisfeito com seu 

trabalho, mas tamb~rn ser co-responsãvel,segundo sua 

capacidade, na organização e na própria finalidade 

de sua atividade." 

Nesse sentido, o homem tem necessidade de se agregar com seus cole 

gas de trabalho, compartilhando os mesmos interesses e aspirações. 

O empregador procura manipular essa agregação~ procurando neutrali 

~ã-la ou limitã-la at~ onde isso atende a seus interesses e nao 

perturbe as "estruturas intocáveis do capitalismo". Assim se mani . 
pula a consciência operãria atrav~s dos novos conceitos das ciên 

cias humanas. Esses conceitos, apregoados pela Escola de Relações 

Humanas, sao observados com uma certa incredulidade, com reserva, 

15 ~ Ibid, pag. 130. 
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diante d6 temor de que a democracia organizacional possa compram~ 

ter o exercício da autoridade e questionar a posse da propriedade. 

Dessa forma, as proposiç6es advindas da ''Eicola de Relaç6es H uma 

nas'' transformam-se em simples t~cnicas paliativas e de manipul! 

-çao. 

Na análise desenvolvida por Fraisse, percebe-se que o questioname~ 

to ideol6gico se dá tanto quanto i forma como se desenvolveram as 

pesquisas de Hawthorne, como tamb~m quanto i maneira pela qual os 

empregadores converteram as conclus6es das pesquisas em uma forma 

de manipulação. 

Um outro autor que ?e preocupa com o caráter ideol6gico da "Escola 

de Relaç6es Humanas"~ Reinhard Bendix 16 , que se propos a analisar 

as relaç6es entre ideologia e açao na empresa General Electric, a 

fim de avaliar as vantagens e os riscos da experi~ncia norte-amer! 

cana. De acordo com esse estudioso, Elton Mayo criou ·um conjunto 

de ideologias para que a direção da empresa pudesse melhor dirigir 

seus empregados. Bendix procura mostrar, atrav~s de relat6rios da 

empresa, o que ela pensa a respeito de seus empregados e de que es 

trat~gias lança mão no sentido de conseguir maior produtividade. 

A General Electric valoriza a id~ia do trabalho de equipe e propoe 

que, para se alcançar cargos diretivos, os empregados devem proc~ 

rar desenvolver-se cada vez mais em relação ao conhecimento do tra 

balho que executam e procurar ser cada vez mais produtiVos. A fim 

16 ~ REINHARD BENDIX, Trabajo y Autoridad en la Industria, Ed. Eude 

ba, ·Buenos Aires, 1966. 
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de que seus funcionirios eliminassem ou resolvessem seus pro~lemas 

emocionais, a empresa contratou uma equipe de psicólogos, que ti 

nham por funç~o bisica promover entrevistas junto aos empregados a 

fim de que estes expusessem seus problemas pessoais. Urna parte de~ 

ses analistas considerava boa essa técnica e percebia que, após f~ 

lar de seus problemas pessoais, os empregados se sentiam aliviados. 

Porém, uma outra parte de entrevistadores não aprovava esse método 

pelo fato de os problemas dos empregados serem tão complexos que 

muito pouco poderia ser feito no sentido de auxilii-los. Por outro 

lado, a diretoria da General Electric vê o sindicato como promotor 

de interferências negativas no relacionamento com os empregados, 

impedindo que as relações humanas na empresa ocorram de forma mais 

eficiente. 

Um outro aspecto analisado pelo autor refere-se ao fato de a "Esco 

la de Relações Humanas" nos Estados Unidos ter atingido um alto 

grau de popularidade como ideologia. Para ele, tal popularidade se 

deve ao fato de que antes de 1920 as manipulações ideológicas eram 
. . ; . 1 7 quase 1nex1stentes v1sto que 

" quando (as pessoas) se empregavam tinham que a 

daptar seus desejos e crenças aos imperativos das 

organizações burocráticas." 

Após 1920, nao se aceitava mais a idéia de se ter de tr~balhar mui 
' 

to somente para se: conseguir sobreviver. E dentro desse contexto 

17 ~ Ibid, pag. 346 
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que irá surg1r a "Escola de Relações Humanas", com o sentido de 

buscar um novo equilíbrio entre a empresa e o operário. Bendix ob 

serva que vai ocorrer uma mudança no que diz respeito ao relaciona 

mento patrão-empregado e que, na conciliação do sistema burocráti 

co com os pressupostos da "Escola de Relações Humanas", tal re 

!acionamento se transfere para a dimens~o de ''burocratas in 

d .. .,1 8 d d d f" d ustr1a1s com emprega os, esaparecen o a 1gura o empregador 

nas relações de trabalho. 

Os burocratas industriais correspondem, de acordo com Elton Mayo, 

a uma elite administrativa, altamente capaz de controlar seus sen 

timentos e suas emoções, o que lhes confere o direito de dirigir 

grupos de empregados, estes sim, sem apresentar tal qualidade. A 

General Electric ministra cursos de Relações'Humanas a seus supe! 

visares, para que estes exerçam junto a seus operários o papel que, 

antes, os empregadores exerciam com seus empregados, qual seja, o 

de desenvolver um relacionamento inteiramente personalizado. Porém, 

não se pode dizer que tal ocorra em toda a plenitude de êxito, pois 

a classe operária mantém um relacion~mento muito mais profundo e 

sincero com seus pares e seu sindicato que com os representantes 

da direção da empresa. 

Concrusão 

A nosso ver, os experimentos de Hawthorne valeram por s~u conteúdo 

especulativo, ainda que dando ma~gem a técnicas de manipulação co 

18 
BENDIX denomina os administradores de "burocratas industriais", 

tentando dar uma visão de seu engajamento no sistema burocráti 
CG,. 
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mo as citadas. Por outro lado, a aniílisc ideolÓgica está longe de. 

esgotar-se nas ci~ncias·sociais, dada a complexidade dos fen6menos 

normalmente estudados e pesquisados nessas ci~ncias. Por essa ra 

zâo, aqui registramos as conclusões e análises extraidas dos exp~ 

rimentos dirigidos por Elton Mayo com o cuidado cabivel diante da 

matéria. 



CAP1TULO 3 

AS PESQUISAS MODERNAS SOBRE MOTIVAÇAO 

Neste capitulo, analisaremos alguns trabalhos de pesquisa desenv~l 

vidas por estudiosos da motivação, a partir da pesquisa de Elton 

Mayo. Não incluiremos nesta parte os trabalhos desenvolvidos por 

Frederick Herzberg e seus colegas, que, em vista de sua relev~ncia, 

serão analisados de forma exclusiva no capitulo seguinte. 

A Pesquisa do Grupo de Michigan 

Primeira~ente, vamos analisar os estudos dos pesquisadores do "gr~ 

po de Michigan", que incluem os trabalhos desenvolvidos por Daniel 

Katz, Robert Kahn, Rensis Likert, Victor Vroom e Floyd Mann 1 . 

1 
SAUL W. GELLERMAN, Motivação e Produtiv~dade, Ed. Melhoramentos 

e Management Center do Brasil, São Paulo, 1976, p5gs. 29-44 . 

. 3.5. 
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O objetivo dos estudos dos pesquisadores do grupo de Michigan era 

analisar as reações e o comportamento dos supervisores de primeira 

linha, na organização, e sua influ~ncia na produtividade dos subor 

dinados. Partia-se da identificação dos grupos de operirios alta 

mente produtivos e dos de baixa produtividade para, em seguida, v~ 

rificar o comportamento tanto de supervisores como de operirios. A 

primeira conclusão a que se chegou foi que somente este aspecto do 

bom relacionamento entre supervisor e operirio não esgotava a ana 

lise das causas do aumento da produtividade, pois ficou claro que 

grupos produtivos eram supervisionados, muitas vezes, por lÍderes 

"centralizados nas tarefas". Em outras palavras, o objetivo do gr~ 

po de Michigan, que esti sendo pesquisado at€ hoje por Likert e 

Katz, € descobrir "as condições que fazem um grupo atuar de manei 

ra excelente e proporcionar a seus membros alto grau de satisfação 

pessoal" 2 

O projeto inicial da pesquisa consistiu em observar doze grupos de 

alta produtividade e doze grupos de baixa produtividade no traba 

lho com fatores constantes de observação, a fim de se verificar de 

que forma ocorria o aumento da produtividade. Desse projeto surgem 

duas proposições bisicas de análise: "supervisão centralizada no o 

perário" e "supervisão centralizada no trabalho". 

De acordo com Likert, a supervisão ideal deveria estabelecer um e 

quilíbrio entre esses dois tipos de proposição, pois se observou 

que, se o superior hierárquico do supervisor era "centralizado na 

2 IbiQ·, pag. 30. 
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produção'', o supervisor subalterno adotava o mesmo crit~rio, de di 

reçao, e, por outro lado, percebeu-se que a atenção exagerada no 

empregado poderia levar a uma redução na produtividade. A busca de 

equilíbrio entre "empregado e produção" seria feita através de cur 

sos de treinamento. Por~m. observa.Likert, se a diferença entre e! 

ses dois tipps de supervisores estiver baseada na estrutura das 

personalidades, então o problema de seleção~ de supervisores e 

não de treinamento. 

Essa tese de Likert foi invalidada em parte por pesquisa posterioc,·. 

em que se observou durante um ano o trabalho de quatro grupos ·de 

operários, sendo dois com "supervisores centralizados na tarefa" 

e dois "centralizados nos funcionários". No final do período, oh 

servou-se que o grupo "centralizado na tarefa" aumentara a produtl 

vidade em 25%~enquanto que no grupo "cçntralizado nos funcioná

rios" o aumento fora de 20%. Likert e seus colegas observaram, PQ 

r~m. que, a curto prazo, a lealdade, o interesse e o entrosamento 

dos grupos interessados na produção haviam decrescido, ao passo que 

entre os grupos centralizados nos empregados observara-se o aumen 

to da conv1cçao de que era deles a responsabilidade pela execução' 

do serviço. Provavelmente o decr~scimo de lealdade, interesse e en 

trosamento viria, a longo prazo, contribuir para o aparecimento de 

conflitos, rotatividade de mão-de-obra e at~ mesmo greves, levando 

~ conclusão de que a supervisão centralizada nos subordinados se 

ria, nesse caso, vantajosa. 
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Likert parte do pres~uposto de que o ser humano deveria ser visto 

como um ativo da empresa. Ele propõe que a função do supervisor 

seja fornecer informações, materiais e a organização do trabalho, 

ficando o desenvolvimento do trabalho em si por conta dos grupos 

de operários, a partir da observação de que a administração exige 

que o supervisor se ocupe constantemente dos problemas rotineiros 

de produção, e que tal atitude interfere na motivação do grupo, 

anulando todo b poder "latente" que o grupo possui de motivar 

seus membros. Dessa forma, a única pessoa a se motivar pelo traba 

lho será o supervisor, pois os operários passarão a olhar o salá 

rio que recebe como forma de recompensa pelas humilhações impo~ 

tas pelos supervisores, caso não produzam. 

Analisando as conclusões de Likert, Gellerman afirma que: 3 

"A crítica que Likert faz à administração é a de 

ter sido.muito 16gica, demasiadamente preocupada 

com resultados tangíveis, e distanciada demais das 

pessoas. Ele não propõe uma mudança radical de opi 

niões, mas uma reinterpretação de algumas idéias 

ortodoxas sobre a maneira de gerir empresas." 

Victor Vroom4 preocupou-se -também em pesquisar a relação ''fun~io 

nário-produção". Ele observou que para as tarefas em cuja execu 

ção se depende de uma interação grupal, a direção "centralizada 

no funcionário" obtém mais sucesso mas que, quando não< há· uma in 

ter-relação entre as várias tarefas, os funcionários se semtem me 

3 Ibid., pag. 41. 

4 Ibid., págs. 37-40. 
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lhor com a "supervisão centralizada na produção", pois um superv~ 

sor "duro" pode manifestar o que se espera de cada funcionário, e 

vitando-se ~ssim, confusões e recriminações. 

As Pesquisas do Grupo de Harvard 

Abrahan Zaleznik C. R. Christensen e R. Roethlisberger 5 admitem, 

por outro lado, que o aspecto motivacional assume formas diferen 

tes em relação às características dos vários grupos que atuam na 

organização. Desta forma, eles procuram investigar os fatores que 

fazem com que os grupos informais se unam e como esses grupos criam 

mecanismos de defesa que irão influenciar a produtividade. 

-Nesse sentido, Zpleznik e seus colegas concluíram que,diferenteme~ 

te do profissional de nivel cultural elevado, que não atribui tanta 

import~ncia ao grupo informal, pois procura desenvolver-se em ter 

mos de carreira e tem capacidade alta de "negociar sua motivação", 

os operários v~em seus desejos convertidos em frustações pelas ba~ 

reiras impostas pela própria organização e, por essa razao, sentem 

necessidade de se defender da administração da empresa. Os oper~ 

rios se defrontam, então, com duas alternativas: ou são marginal! 

zados pelo grupo informal por falta de identificação cultural e, 

" con~equentemente, desenvolvem alta produtividade como forma de a 

gredi-lo ou, então, se filiam a ele, aceitando sua orientação bás! 

ca, qual seja, a de não buscar o aumento de produtividade, coloca~ 

do-se de forma contrária ã administração. Neste Último caso,perte~ 

5 Ibid., pags. 53-59. 
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cer ao grupo "legal" e uma recompensa muito mais valiosa do que 

aquelas que a administraç~o oferece. 

Zaleznik e seus colegas observaram que a lÓgica desse grupo era 

a de se manter estagnado e que seu moral era prec~rio. Nas 

6 vras de Gellerman: 

"Todo esforço para ser distinguido, realizar algo fo 

ra da rotina, ou atrair a atenção, era encarado co 

mo traição ao grupo, pois podia solapar sua união." 

pal~ 

Esse grupo informal recebeu por parte dos pesquisadores a denomi 

naç~o de "grupo congelado", pelo fato de ser sua função obstruir 

qualquer progresso pessoal, n~o permitindo a seus membros desen 

volverem um aperfeiçoamento profissional. A lÓgica subjacente do 

"grupo congelado" era a de impedir que seus membros se sentissem 

isolados uns em relação aos outros e essa lÓgica se mantinha pelo 

medo do isolamento. Esse medo era t~o intenso que neutralizava to 

das as outras motivaç6es que os oper~rios pudessem ter, inclusive 

a de desenvolvimento na carreira, que predominava amplamente en 

tre os administradores altamente especializados, investigados em 

Pitsburgo 7 

A nosso ver, a an~lise desenvolvida por Zaleznik e seus colegas 

procura aprimora~ os estudos da Escola de Relaç6es Hum,nas, levan 

do a conclus6es de comprovaç~o pr~tica. 

6 b"d -. ~·, pags. 54-55 . 

7 Ibid., pág. 55. 
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Sobre a pesquisa desenvolvida por Zaleznik e seus colegas,Gelle! 

f
. 8 man a 1rma que 

'"A compreensao dos homens exige mais do que saber 

seus nomes e quando fazem anos. Exige, conhecimen 

to de suas aspirações e frustrações, dividir com 

eles parte da autoridade que os gerentes possuem 

sobre suas atividades no trabalho. Exige o reconhe 

cimento dos indivíduos capazes de tirar proveito 

de um rné to do de trabalho menos suje i to a regras 
... 

r1 

gidas e permita a execução do serviço um pouco -a 

maneira de cada um. O grupo congelado so deixar~ 

de limitar a produtividade de seus membros quando 

sua exist~ncia não mais se justificar, em virtude 
.... 

do ambiente ter-se tornado prop1c1o ao aproveit.§:_ 

menta de possibilidades e oportunidades." 

~Pesquisa de 1\J'illiam Whyte 

A metodologia usada por Whyte e seus colegas foi diferente da em 

pregada por outros pesquisadores. Whyte e seus colegas vestiram 

macacões e foram trabalhar em uma f~brica, observando, enquanto 

trabalhavam, o comportamento dos oper~rios em relação aos benefí 

cios pecuni~rios provenientes do aumento da produção. Eles obser 

varam que o dinh~iro representa uma parcela da motivação global, 
C.· 

porem nao tão importante quanto querem supor os administradores . 

8 Ibid., p~g. 58. 
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Dentro do contexto motivacional pesquisado, o grupo aparece como 

elemento forte. A menos que os oper~rios apresentem fortes traços 

de individualismo, que os levarão a ter mentalidade empreendedora 

e a tornar-se gerentes, lideres sindicais ou mesmo empres~rios, 

deixando de participar do grupo, os demais serão pressionados p~ 

lo grupo a aceitar as suas noções de valor abandonando as convic 

ç6es anteriores. O grupo tende a se caracterizar pela preocupação 

de conferir segurança, fortalecer o statu quo e manter o indivi 

duo dentro de uma determinada conduta. 

Whyte e seus colegas concluiram, então, que o dinheiro como fator 

de motivação est~ mais ligado a caracteristicas pessoais, pois o~ 

servaram que oper~rios vindos do meio rural, cujos pais eram cam 

poneses, tendiam a se individualizar e dar maior import~ncia ao 

dinheiro, chegando mesmo a menosprezar o grupo, ao passo que os 

oper~rios cujos pais haviam sido tamb~m oper~rios, tendiam mais 

ao grupo, não buscando o ganho do dinheiro com muita ~nfase.Refe 

9 rindo-se i pesquisa de Whyte, Gellerman afirma que: 

"O "recordista" pode ter forte desejo de elevar-se~ 

c1ma de sua origem e firmar-se como pessoa possul 

dora de bens, independente e que nao deve nada a 

ningu~m. enquanto o pounco produtivo contenta-se 

com a sua situação na vida, tem mais interesse em 

ser estimado do que em libertar-se da dependê~cia 

dos outros, podendo at~ achar muito agrad~vel ser 

9 rbid., -pag. 62. 
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dependente." 

Whyte e seus colegas notaram, ainda, apos a implantação de um pl~ 

no de incentivos, que o dinheiro não~ o Gnico responsivel pelo 

aumento de produtividade, concorrendo para isso outros tr~s fato 

res, a saber: 

a) a fixação de quotas, que converte a produtividade em 

uma esp~cie de jogo que desafia o operirio; 

b) o cumprimento da cota de produção, que ~ um meio efi-

ciente de escapar is inc6midas represilias dos superv! 

sares; 

c) a produção a um ritmo regular e relativamente ripido, 

que parece ser menos fatigante do que trabalhar em ca 

d~ncia irregular ou lenta. 

Não chegando a manosprezar o valor do dinheiro como instrumento de 

- - . 1 o motivaçao, Whyte conclui, em sua analise, que: 

"( ... ) o poder~ talvez o mais importante - e mal 

aplicado - instrumento motivacional existente. O 

poder de disciplinar sua maneira de trabalhar, de 

estabelecer suas metas e padrões e, at~, de influir 

na determinação das pr6prias recompensas, parece 

lO Ibid., -pag. 6 7. 
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ser, ma1s do que o dinheiro, a chave da elevação 

constante da produtividade." 

As Teses de Chris Argyris 

E .A . 11 . . ·rn sua tese central, rgyr1s procura, pr1rne1rarnente, descrever 

a evoluçio da personalidade do ser humano e analisar a forma corno 

este atinge sua maturidade. A seguir, o autor vai analisar três 

fatores da organização que promovem no empregado maduro a frustr~ 

-çao e, por outro lado, impedem que o empregado imaturo consiga um 

certo grau de evolução·no trabalho. Esses três fatores sao: a es 

trutura da organização formal, a·liderança irnpositiva e os contr~ 

les administrativos, tais corno orçamentos, planos de incentivos e 

estudos de tempos e movimentos. 

A estrutura da organização, segundo o autor, promove frustrações 

nos individuas, por seu priricfpio altamente centralizador. Em ou 

tras palavras, existe na organiz~ção uma grande concentração de 

poder, que contribui em muito para retirar do individuo a inicia 

tiva, passando a exigir dele obediência completa em relação aos 

. ... . 
pr1nc1p1os organizacionais. 

No que tange ~ liderança impositiva, Argyris quer-se referir ao 

fato de o superior tomar todas as decisões e exigir de seus subo~ 

dinados o cumprimento das mesmas, sem lhes dar a oportpnidade de 

opinar. Essa atitude ~ que promove,nos subordinados, segundó o au 

ll Ibid., pág. 68-77. 
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tor, a perda da iniciativa e da capacidade criadora. As reaçoes 

dos subordinados frente a esse tipo de liderança podem ser as mais 

diversificadas, como aponta Gellerman12 : 

"Alguns homens lutam durante algum tempo para sair e 

acabam tachados de criadores de dificuldades e des 

contentes; outros submetem-se quase sem resistência 

e passam a executar o seu serviço sem qualquer ent~ 

siasmo. Alguns se tornam cínicos, aceitando o siste 

ma com um encolher de ombros, considerando-o condi 

çao sine qua non para não perderem seus salários. 

Uns poucos conseguem promoçao, que os livra de um 

determinado supervisor, mas de modo algum da lide 

rança impositiva." 

Por outro lado, os controles administrativos se situam dentro de 

um conjunto de normas que acabam agindo como mecanismos inibidores 

e criam nos gerentes o temor das discrepâncias entre os controles 

efetuados e aquilo que propõe o manual de regulamentos. 

A soma desses três fatores, de acordo com Argyris, concorre para 

que a organização crie um alto grau de uniformidade que se impõe a 

todos os indivíduos, ignorando que estes apresentam caracteres mo 

tivacionais diferentes. Essa uniformidade será responsável por ab 

senteísmo, mudança. de emprego, apatia, 1 imitação do Índice de pr~ 

dutividade etc. 

12 -Ibid., pags. 73-74. 
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Argyris dedicou boa parte de sua pesquisa ao levantamento das cau 

sas que tornam insatisfeitos e frustrados os membros de uma organi 

zaçao. Após essa pesquisa e a análise correspondente, ele passa a 

propor os meios de solucionar tal problema, resumindo-os em uma de 
13 suas obras mais recentes . Nessa tese, Argyris admite que, da mes 

ma forma que falamos do individuo maduro como aquele que consegue 

propor objetivos em termos de vida pessoal ·e cria uma série de es 

tratégias para poder atingi-los, da mesma forma podemos falar da 

organização sadia como aquela que se propõe a atingir certos obj~ 

tivos e criar condições para manter o seu sistema interno, tendo, 

ainda, a capacidade de buscar a adaptação ao ambiente externo que 

a rodeia. Argyris propõe, assim, como solução básica para os pr~ 

blemas do indivíduo x organização, uma integração entre o elemento 

humano e as organizações a que pertence, por meio da colaboração 

entre ambas as partes. 

A "Teoria X" e a "Teoria Y" de Doüglas McGregor 

A grande contribuição de McGregor para a compreensao de problemas 

motivacionais nas organizações foi o estudo que desenvolveu a res 

peito da percepção dos administradores sobre o comportamento dos 

subordinados e de como na realidade tal comportamento ocorre. 

14 Em seu livro Os Aspectos Humanos da Empresa . , McGregor sugere que 

a din~rnica e o s~cesso da administração residem na busca de inte 

gração entre o iridividuo e os objetivos organizacionais. Nesse sen 

13 CHRIS ARGYRIS, A Tnte·gração Tndi'vÍduo-Organização, Ed. Atlas, 

São Paulo, 1975. 

14 DOUGLAS MCGREGOR, Os Aspectos Humanos da Empresa, Ed. Livraria 

Clássica, Lisb6a, 1960. 
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~ido, ele afirma que 

"O fato mais notável que caracteriza as relações na 

organização industrial moderna ~ que estas envolvem 

um grau elevado de interdependência. Não só os su 

bordinados estão dependentes dos seus superiores,na 

organização, para satisfazerem as suas necessidades 

e alcançarem os seus objetivos, como os dirigentes, 

em todos os escalões, dependem de quantos estão a 

baixo deles a fim de alcançarem tanto os .. 
seus pr~ 

prios objetivos como os da organização." 

. 4 7. 

A partir dessa suposição, ~cGregor desenvolveu um modelo teórico 

para relacionar a natureza do homem com o trabalho que desenvolve. 

Essa construção teórica recebeu o nome de "Teoria X e Teoria Y". A 

"Teoria X" inclui um conjunto de normas e procedimentos em que mui_ 

tos administradores acreditam. Essa "Teoria X" pode ser descrita 

- b- . 16 em tres pontos as1cos : 

"1. O ser humano médio nao gosta intrinsecamente de 

trabalhar e trabalha o menos que pode. 

2. Devido a esta característica humana de desagrado 

pelo trabalho, a maior parte das pessoas preci_ 

sam ser coagida, vigiada, orientada e ameaçada 

com castigo, a fim de ser levada a fazer o ,devi 

do esforço para se alcançarem os objetivos da or 

15 Ibid., pags. 42-43. 

16 Ibid., pags. 55-56. 
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ganização. 

3. O ser humano m~dio prefere ser dirigido, deseja 

evitar responsabilidades, ~relativamente pouco 

ambicioso e pretende segurança acima de tudo." 

Segundo o autor, diante disso, os administradores se posicionam de 

forma polarizada, assumindo uma atitude rígida ou benevolente. A 

atitude rígida se manifesta atrav~s de ameaças e punições, a fim 

de levar as pessoas a cumprirem as metas organizacionais. Na posi 

ção benevolente o administrador procura persuadir as pessoas a de 

senvolverem as tarefas em um ambiente altamente permissivo, a fim 

de manter a harmonia organizacional. No entanto, dadas essas ca 

racterísticas, os empregados apresentam um rendimento inferior,pa~ 

sando a exigir cada vez mais da organização e, 

17 procurando oferecer menos 

em contrapartida, 

McGregor critica esses dois estilos de administração pelo fato de 

não considerarem em sua forma de agir as novas descobertas das 

ciências do comportamento no que tange à motivação. Aplicar a "Teo 

ria X'' em processos administrativos significa, para ele, confundir 

conseqUências com causas. 

Diferentemente da "Teoria X", que nao se preocupa em explicar. ou 

descrever a natureza humana, mas mostrar apenas o que acontece com 

as pessoas e a produção dentro desse contexto, a "Teoria Y" baseia 

-se na incorporação dos novos conhecimentos do comportamento huma 

17 DOUGLAS MCGREGOR, La Participacion en la Industria, Ed. Hispano 

Europea, Barcelona, 1969, pigs. 24-25. 
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. ~ no desenvolvidos pelas ciências sociais. A "Teoria Y" 
18 

1ra propor. 

que 

"1. C dispêndio de esforço físico e mental no traba 

lho ~ t~o natural como a distraç~o ou o descans~ 

2. Controle exterior e ameaça de castigo não s~o os 

Únicos meios de suscitar esforços no sentido dos 

objetivos organizacionais. O homem praticar~ a 

auto-orientação e o autocontrole, ao serviço dos 

objetivos que se empenhou em alcançar. 

3. O empenho em alcançar objetivos~ função das re 

compensas atribuídas ao êxito da tarefa. 

4. O ser humano m~dio aprende, em condições apropri~ 

das, não só a aceitar mas a procurar responsabl 

lidades. 

S. A capacidade de exercer em grau relativamente e 

levado a imaginação, o talento e o espírito cri~ 

dor na solução de problemas organizacionais en 

contra-se larga e não escassamente distribuída 

pelas pessoas. 

6. Nas condições da vida industrial moderna, as p~ 

tencialidades intelectuais do ser humano m~dio 

são utilizadas aPenas parcialmente." 

Assim, os limites da colaboração humana nao se encontram nos empr~ 

18 DOUGLAS MCGREGOR, Os Aspectos Humanos da Empresa, op. cit., pags. 

73-74. 
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gados, mas na ingenuidade dos administradores, que sao incapazes 

de perceber o potencial de colaboração do ser humano. Se o pr6prio 

trabalho for estruturado de forma a permitir um alto grau de reali 

zaçao e desenvolvimento pessoal, tal experiência promoverá um alto 

grau de motivação no trabalho. 

Por outro lado, da mesma forma de Argyris, McGregor preocupa-se com 

a integração do individuo aos objetivos organizacionais 19 

"O principio central que der i v a da Teoria Y é o da 

integração: a criação das condiç6es que melhor pe! 

mitam aos membros da organização realizar as pr~ 

prias finalidades, mediante a orientação de seus es 

forças para o êxito da empresa." 

McGregor reconhece que a teoria da integração é desconhecida por 

boa parte da classe dirigente, visto que tal teoria não envolve a 

penas uma mudança nas estratégias administrativas, mas sim na pr~ 

pria concepção da teoria da administração. 

A aplicação da "Teoria Y" envolve uma pesquisa constante por parte 

dos administradores, no sentido de busc~rem cada vez mais oportuni 

rlades em relação ao trabalho desenvolvido pelos subordinados,a fim 

de que estes possam encontrar um certo grau de realização pessoal 

·e, dessa forma, contribuir para o melhor desempenho 

na1 20 : 

19 Ibid., pag. 76. 

ZO Ib"d 84. _1_., pag. 

organizacio 
'- -



"A Teoria Y parte do princípio de que os indivíduos 

exercerão autodireção e autocontrole com vistas a 

alcançar os objetivos da organização, na medida em 

que se empenharem em alcançar esses objetivos." 

. 51. 

Uma vez delineados os aspectos básicos da "Teoria Y", McGregor irá 

preocupar-se com as condições exigidas para que essa teoria possa 

ser aplicada em termos de prática administrativa. 

A "Teoria Y" exige uma forma diferente de agir por parte dos admi 

nistradores que estão acostumados com o comportamento baseado nos 

pressupostos da "Teoria X". Gellerman assim resume esse ponto 21 

"De acordo com a Teoria Y, a verdadeira tarefa da ad 

ministração ~ fazer com que a função se converta no 

principal campo de aplicação da compet~ncia, de au 

tocontrole e de possibilidade de o indivíduo reali 

zar-se." 

A "Teoria Y" envolve riscos e pode tornar-se, na realidade, um con 

vite para se explorar a capacidade humana. Dessa forma, sua aplic! 

ção requer um trabalho de investigação que envolva tanto o indiví 

duo,·como as tarefas por ele desempenhadas. Assim, deve-se evitar 

qualquer limitação na aceitação da capacidade do indivíduo, ao mes 

mo tempo que se diminui o exercício do controle sobre o mesmo. So 

bre isso, diz Gellerman: 22 

21 SAUL GELLERMAN, Motivação e Produtividade, op. cit., pág. 84. 

22 Ibid., pág. 85. 



"A direção de pessoas desta maneira exige grande do 

se de f~ nas aptidões e na integridade do subordin! 

do, na sua capacidade de progredir e na sua dispos! 

ção de assumir responsabilidades. C gerente deve su 

por que o auxiliar é capaz - pelo menos potencia.!_ 

mente - de dirigir o departamento na sua ausência. 

A suposição pode parecer exageradamente lisonjeira 

para a maioria dos que trabalham e um tanto depr~ 

ciativa para o valor privilegiado do gerente. Toda 

via, ajusta-se muito melhor aos fatos pesquisados 

do que o velho cinismo de que ainda se acha tão 1m 

buído o folclore da administração." 

. 52. 

Para McGregor, a eficiência organizacional reside na capacidade do 

administrador, em organizar o trabalho de seus subordinados. Nesse 

sentido, a participação dos dirigentes no que tange à implantação 
i 23 

da "Teoria Y" é assim descrita por ele: 

"( ... ) o trabalho da direção é proporcionar oportun! 

dades aos membros da organização para conseguir re 

compensas intrínsecas pelas suas contribuições ao ~ 

xito da empresa. Em vista de a direção não contro 

.lar diretamente tais recompensas, o problema da 1m 

parcialidade na sua concessao, não se manifesta. C 

trabalho consiste em facilitar um ambiente apr?pri! 

do - que permita e estimule os empregados a buscar 

23 DOUGLAS MCGREGOR, La Participación en la Industria, op. ci t., 

pág. 230. 



recompensas intrínsecas em seu trabalho. Seu desem 

penha ir~ envolver os administradores de cada nivel 

no exame da forma de como o trabalho est~ organiz! 

do, a natureza e o controle do trabalho administra 

tivo, a maneira pela qual as responsabilidades sao 

distribuídas e supervisionadas, o sistema no qual 

se fixam os objetivos, estabelecem-se as políticas, 

os planejamentos são elaborados; em resumo, em qu! 

se todos os aspectos da prática administratiya." 

. 53. 

Importante é notar que, embora esses teóricos se utilizem de abor 

dagens diferentes, em sua maioria parecem concordar em que os as 

pectos intrínsecos são elementos altamente motivadores. Nesse sen 

tido, chegam a propor como recomendação um enriquecimento do trab! 

lho que faz com que o empregado utilize melhor suas capacidades f! 

sicas e mentais e se sinta muito mais respons~vel em face da tare 

fa que executa. 

A Obra de Abraham H. Maslow 

Abraham Maslow 24 tem exercido uma grande influ~ncia na aplicação 

dos conceitos das ci~ncias sociais as organizaç6es. A contribuição 

de Màslow reside na sua disposição de estudar a própria natureza 

da motivação. Embora reconheça que certos fatores externos podem! 

tuar sobre a motiyação, ele prop6e a idéia de que um conjunto 
•, 

de 

"forças in ternas":, isto é, do próprio indivíduo, promove nele es t í 

24 ABRAHAM H. ~·iASLOW, Mo ti v a tion and Personal i ty, Ed. Harper & Ro~ 
New York, 1970. 
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mulas a fim de levá-lo a satisfazer suas necessidades. Em outras 

palavras, essas "forças internas" geram necessidades que levam os 

indivíduos a agir. Assim, para Maslow, um conjunto de necessidades 

estará constantemente norteando o indivíduo e este estará sempre ~ 

mitindo "forças" para satisfazê-las. 

Nesse sentido, o ponto central da teoria de Maslow reside no que 

ele convencionou chamar de "hierarquia de necessidades", isto 
~ 

e' 

uma lista de cinco necessidades básicas do indivíduo, iniciando p~ 

las necessidades fisiológicas, seguindo em ordem hierárquica as de 

mais e chegando às de auto-realização, como abaixo: 

necessidades fisiológicas; 

necessidades de segurança; 

necessidades de afeição; 

necessidades de consideração; 

necessidades de auto-realização. 

As necessidades fisiológicas refletem os esforços do organismo P! 

ra garantir sua sobrevivência. Nesse sentido, alimentos, água, rou 

pas, etc. são elementos básicos de sobrevivência e assumem um cara 
-

ter muito importante para a satisfação dessas necessidades. Para. 

M 
,_ . . . .f. 25 

as~ow, 1sso s1gn1 1ca que: 

25 

" no ser humano que carece de tudo de modo extre 

mo, e altamente provável que a maior motivação seja 

ABRAHAM H. !'v!ASLOW, "Uma Teoria da Motivação Humana", tradução 

de "A Theory of I-luman Motivation, publicado originalmente em 

Psychological Revi~w, vol. 50, 1943; in: O Comportamento Huma 

no na Empresa, Yolanda Ferreira Balcão e Laerte Leite Cordei 

ro, Fundação Getúlio Vargas Rio, 4~ edição, 1979, pág. 341. 
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<a das necessidades fisiológicas." 

Daí se conclui que o indivíduo preocupado em se manter vivo deve 

dirigir todas as suas "forças" no sentido de satisfazer suas neces 

sidades fisiológicas. 

Por outro lado, cabe questionar o que acontece quando as necessid~ 

des fisiológicas são plenamente satisfeitos. Segundo Maslow, um n~ 

vo e mais elevado padrão de necessidades passa a dominar o campo! 

tamento do indivíduo, surgindo as necessidades de segurança, tanto 

fÍsica como emocional. Maslow prop6e que esse tipo de necessidades 
I 

é facilmente satisfeito num certo tipo de sociedade,observando que 

.. 26 
a1: 

" o adulto sao, normal e feliz se acha quase sem 

pre satisfeito em suas necessidades de segurança. 

Normalmente, a sociedade pacífica e eficiente pr~ 

porciona a seus membros bastante segurança, prot~ 

gendo-os de animais selvagens, temperaturas extre 

mas, crimes, assaltos, assassinatos, tiranias etc. 

Portanto, o homem nessa sociedade não tem mais ne 

cessidade de segurança como motivação ativa. Da mes 

ma forma que um homem alimentado não sente fome, o 

homem seguro não se sente em perigo." 

Ressalte-se aqui que talvez esse tipo de sociedade exista 

26 Ibid., pág. 348. 

apenas 
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excepcionalmente e nao como regra, levando i conclusão de que, na 

maior parte das culturas, na atualidade, exista uma bem pronunci~ 

da necessidade de segurança. 

Esses dois primeiros tipos de necessidades, para Maslow,demonstram 

o cariter individual do ser humano. Por outro lado, a necessidade 

de afeição e amor se configura em um plano mais amplo, que e o ·so 

cial. 

De acordo com Maslow, um indivíduo com necessidades fisiolÓgicas e 

de segurança satisfeitas, passaria desejar relaç6es afetivas com 

outras pessoas, esforçando-se por conquistar um lugar no grupo a 

que pertence. Esse objetivo poderi ser mais importante que qua.!_ 

quer outra coisa em sua vida e poderá até levá-lo a esquecer as 

privações passadas. Sem afeição, o indivíduo irá sentir . de ,.foF.ma 

intensa ~ angústia da solidão, do ostracismo, da rejeição de ami 

27 gos 

O quarto tipo de necessidades humanas ocorre, segundo Maslow, qua~ 

do a necessidade de afeição se encontra satisfeita. A necessidade 

de consideração está baseada na crença de que as pessoas possuem ~ 

ma necessidade básica de auto-estima e de respeito pelas outras 

pessoas. Maslow explica essas necessidades a partir de dois pontos 

básicos. Primeiramente, existe "o desejo de poder, realização, ade 

quação, compet§nc~a, confiança perante o mundo, independ~ncia e li 
'• . 

berdade" 28 . Secundariamente, há o desejo de obter prestígio, sta 

2 7• 
ABRAHAM H. MASLOW, Motivation and Personality, op. c i t. , 

~ 

pag. 43. 

28 l_bid.' pág. 45. 
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tus , dominação, reconhecimento, importãncia e admiração por parte 

das outras pessoas. Observa Maslow: 29 

"A satisfação da necessidade de auto-estima conduz a 

sentimentos de autoconfiança, valor; força, capac! 

dade e utilidade." 

Jâ as necessidades de auto-realização referem-se à tendência de ca 

da individuo em realizar seu potencial. Para Maslow, o aparecimen 

to nitido dessas necessidades ocorre ap6s a satisfação pr~via das 

demais necessidades, pois ~das pessoas satisfeitas que podemos es 

perar uma faculdade criadora plena. 

A forma pela qual Maslow apresenta sua "hierarquia de necessida 

des" tem dado margem a muitos debates, pois, à primeira vista, es 

sas categorias parecem estanques, simplificando o estudo da motiva 

ção humana. O pr6prio Maslow, em relação a isso, afirma que, embo 

ra essa ordem hierirquica realmente ocorra, não está claro que u 

ma necessidade tenha que ser totalmente satisfeita antes que o no 

vo conjunto de necessidades ocorra. Ao contrário, parece ·· que a 

maioria das pessoas apresenta ao mesmo tempo tanto necessidades 

parcialmente satisfeitas como 

feitas. Nesse sentido, afirma 

necessidades parcialmente 

30 Maslow, textualmente: 

-na o 

"Nossa discussão talvez tenha dado a impressão de 

que essas cinco s~ries de necessidàdes se aprese~ 

satis 

29 ABRAHAM H. MASLOW, "Uma Teoria da Motivação Humana", op. cit., 

pag. 351. 

30 Ibid., pag. 359. 



tem numa relação de "tudo-ou-nada". Dissemos, por 

exemplo, "uma vez satisfeita uma necessidade, surge 

outra". Isso pode dar a impressão errada de que uma 

necessidade deva ser cém por cento satisfeita antes 

de surgir a pr6xima. Na realidade, a maioria das 

pessoas normais em nossa sociedade se encontra par 

cialmente satisfeita e parcialmente insatisfeita em 

todas as suas necessidades fundamentais. f mais rea 

lista descrever a hierarquia em termos de porcent~ 

gens decrescentes de satisfação i medida que sobe a 

hierarquia de premência." 

. 58. 

Complementando essa afirmação de Maslow, Hersey e Blanchard forne 

cem uma explicação para a hierarquia de necessidades: 31 

"Em determinado momento, uma pessoa tem diferentes 

motivos. Ela pode ter fome, sede e estar cansada, 

mas a necessidade com maior força determinarã o que 

e que vai fazer." 

De acordo com Hersey e Blanchard, a propos1çao de Maslow se situa 

ao nível da necessidade mais premente: um indivíduo vivencia uma 

s€rie de necessidades em um determinado momento; mas a necessidade 

de maior destaque € que irã nortear e influenciar seu comportame~ 
l 

to. 

Por outro lado, no início de suas pesquisas sobre motivação,Maslow 

31 PAUL HERSEY e KENNETH H. BLANCHARD, Psicologia para Administra 

dores de Empresas, Ed. Edusp, São Paulo, pãg. 19. 
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acreditava que todo ser humano estivesse motivado para desenvolver 

e realizar sua capacidade e seu potencial. Ele acreditava que tais 

fatores poderiam ser universalmente aplicados, considerando que a 

todas as pessoas saudáveis seria dado o direito de escalar a hie 

rarquia proposta. Em obra mais recente, Maslow demonstra 

d t . . 1 - . d d" 32 grau e ce 1c1smo em re açao a 1sso, quan o 1z: 

" a respeito de meus estudos sobre pessoas auto-

realizadas, havia muita coisa errada com a amostra. 

De fato, tantas, que esse deveria ter sido conside 

rado, no sentido clássico, um experimento pobre ou 

inadequado. Estou completamente disposto a reconhe 

cer isto - na verdade, estou ans.ioso por reconhecê 

-lo -- porque me preocupo com um material que 

estar sendo aceito sem restrições por pessoas 

siastas e que, na verdade, deveria ser tomado 

pode 
. 

entu 

em 

seu sentido tentativa. O experimento precisa ser re 

petido e testado, aplicado em outras sociedades e 

enriquecido com elementos que não incluiu. O supo! 

te principal para a teoria deveria vir de psicoter~ 

peutas, como Rogers e Fromm." 

Conclusão· 

certo 

Neste capítulo, procuramos mostrar de que forma a teoria formulada 

por Elton Mayo evoluiu, a partir das análises de estudiosos que a 

32 ABRAHAM H. MASLOW, "Management .as a Psychological Experiment" , 

Abridged from Eupsychian Management, pág; 100, Ed. Walter 

R. Nord, Concepts and Controversy in Organizational Behavior, 

Ed. Goodyear Publishing Company, Califórnia, 1976. 
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aplicaram com abordagens diferentes. Assim, foi mostrado um resu 

mo da teoria de Rensis Likert e seus colegas, em que a motivação! 

parece corno ligada ao estilo de supervisão. A seguir, analisou-se 

a teoria de Zalezni.k e demais professores de Harvard, que relacio 

na os aspectos motivacionais com o desenvolvimento da lógica gr~ 

pal. O aspecto pecuniirio foi estudado por William Whyte, no senti 

do de se encontrar sua verdadeira importância no contexto motiva 

cional. Chris Argyris e Douglas McGregor enfocaram a teoria da mo 

tivação dentro do contexto do "contrato psicológico". No campo teó 

rico da motivação, um novo enfoque é dado por Maslow, ao abordar a 

motivação como teoria da necessidade humana. Essa mesma abordagem 

seri utilizada por Frederick Herzberg, como veremos no próximo ca 

pítulo. 



CAP!TULO 4 

HERZBERG E AS ATITUDES NO TRABALHO 

Nesta Parte, primeiramente nos preocuparemos em analisar a metodolQ 

gia da pesquisa desenvolvida por Frederick Herzberg, Bernard ~usner 
1 

e Barbara Snyderman , para, a seguir, analisarmos os resultados ob 

tidos e as conclusões a que chegaram os autores em seu trabalho. Ex 

poremos, ainda, críticas formuladas por alguns autores quanto à me 

todologia e aos resultados dessa pesquisa. Na Última parte, relacio 

naremos os resultados obtidos por Herzberg com os de outros estudos 

no campo da motivação. 

Metodologia da Pesquisa 

Para iniciar a pesquisa, Herzberg e seus colegas fizeram .uma revi 

i 

1 
FREDERICK HERZBERG, BERNARD MAUSNER e BARBARA SNYDERMAN, The Moti 

vation to Work, Ed. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1959 . 

. 61. 
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sao completa de todos os trabalhos de pesquisa desenvolvidos sobre 

o terna até então. Tal revisão forneceu opiniões preliminares e sug~ 

riu a natureza do trabalho a ser desenvolvido por eles, além de ofe 

recer elementos para conclus6es a respeito da relação existente en 

tre moral e produtividade no trabalho. 

Quer-nos parecer que, nessa rev1sao, o trabalho desenvolvido por A~ 

gyris 2 foi um dos que mais impressionou Herzberg e sua equipe. Nes 

se sentido, Herzberg3 afirma que: 

"A abordagem de Argyris voltou-se para um aspecto co!!! 

pletarnente diferente dos demais pesquisadores. Ao in 

vês de se concentrar no grupo, ele focalizou o indi 

viduo. Sua contribuição se d~ ao nivel de urna vigorQ 

sa defesa da integridade individual: as necessidades 

que a pessoa apresenta no sentido de manter sua auto 

-estima e seu direito de se desenvolver frente às de 

mandas da organização para com o trabalho em equipe~ 

A pesquisa de Herzberg e sua equipe teve por objetivo estudar os fa· 

tores inerentes ao trabalho, as atitudes que resultavam quando tais 

fatores ocorriam e o efeito dessas ~titudes em relação ao trabalho. 

Em outras palavras, Herzberg acreditava existir dentro do individuo 

urna interação entre fatores-atitudes-efeitos, que denominam de ''se 

qtiência de eventos". 

2 O trabalho a que Herzberg faz referência é a obra "Personality 

and Organization: The Conflivt Between Systern and the Indivi 

dual", inop. cit., p~g. 10. 

3 F. HERZBERG, B. MAUSNER e B. SNYDERMAN, op. cit., pag. 10. 
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Herzberg arrolou os seguintes fatores a serem pesquisados: realiza 

ção, reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, o trabalho em si, 

responsabilidade, promoção, sal~rios, possibilidade de desenvolvi 

mento, relações interpessoais no que tange aos superiores, subordi 

nados e colegas, supervisão técnica, normas e administração da em 

presa, condições de trabalho, vida pessoal e segurança no trabalho. 

A abordagem utilizada na pesquisa era de car~ter semi-estruturado. 

Os pesquisadores faziam aos respondentes a seguinte afirmação 4 

"Pense numa ocasião em que voce se sentiu excepciona!_ 

mente bem o~·mal em relação a seu trabalho, tanto no 

atual como em qualquer outr6 em que voe~ tenha esta. 

do ( ... ). Conte-me o que aconteceu." 

Para melhor entendermos a metodologia usada por Herzberg e seus c~ 

legas, faz-se necess~ria a definição de alguns conceitos-chaves em 

relação à pesquisa, que se dividiu em tr~s partes. 

A primeira parte era composta de tr~s questões b~sicas 5 : 

"1 . Uma descrição do respondente. 

2. Uma descrição abrangente d"O fato a ser narrado. 

3. Uma descrição dos fatores que antecedem as a ti tu 

1des das .pessoas em relação ao trabalho." 

5 Ibid., p~g. 40. 
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Essas questões iriam compor o que Herzberg chamou de ''fatores de 

19 nível". Scott Myers 6 define esses fatores fatores como "os e 

ventos ou circunstâncias atuais que levaram a sentimentos favor á 

veis ou desfavoráveis". Em outras palavras, os "fatores de 19 

vel" referem-se somente à narrativa da situação abordada. 

A segunda parte da entrevi~ta era caracterizada pela seguinte que! 

- 7 tao : 

"Uma descrição das necessidades, motivos e perc~ 

pç6es do entrevistado". 

Essa segunda parte campos o que Herzberg chamou de "fatores de 29 

nível", e que Scott Myerd3 define como sendo: 

"As interpretações dadas pelos respondentes para o 

porqu~ do evento (fator de primeiro grau) ter caus! 

do os sentimentos· favoráveis ou desfavoráveis". 

A terceira parte da pesquisa dizia respeito aos efeitos,isto é,aos 

sentimentos favoráveis ou desfavoráveis decorrentes do evento nar 

rado. Quando o respondente encontrava dificuldade para relatar 

tais·efeitos, uma série de perguntas lhe era proposta a fim de aj~ 

d -1 r·· 9 a- o: ais perguntas eram 

"1. Esses -sentimentos afetaram a forma como voce tra 

6 M. SCOTT MYERS, "Quem sao seus trabalhadores motivados?" in DAVID 

R. HAMPTON (Compilador), Conceitos de Comportamento na Adminis 

tração, Ed. Pedag6gica e Universitária Ltda., São Paulo, 1973, 

pág. 66. 

7 F. HERZBERG, B. MAUSNER B. SNYDERMAN, c i t., 40. e OJ2. pag. 

8 M. SCOTT MYERS, c i t., 66. OJ2· pag. 

'g 
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balha? Como? Como isso continua? 

2. Você pode dar um exemplo específico de como o 

seu desempenho no trabalho 6 afetado? Quanto? 

3. O que aconteceu chegou a afetá-lo pessoalmente? 

Quanto? 

4. O que aconteceu afet6u a forma pela qual voce sen 

te o seu trabalho nesta empresa, ou fez você ap~ 

nas se sentir bem ou mal? 

S. As conseqüências do que aconteceu afetaram · sua 

carreira? Como? 

6. O que aconteceu mudou o tipo de sentimento a res 

peito da sua profissão? Como?" 

. 6 5. 

A essas três partes da pesqu1sa Herzberg denominou "seqüência de ~ 

ventos". t importante notar que os fatores a serem pesquisados p~ 

deriam aparecer em qualquer uma das três partes da pesquisa ou da 

"seqüência de eventos", dependendo.da sua função no contexto. As 

sim, por exemplo, um aumento no salário poderia significar 
~ 

a pr~ 

pria narração, isto é, um fator de 19 nível, ou a decorrência de 

trabalho bem feito, que seria explicado como um efeito no contexto 

dessa "seqüência de eventos". 

Outro conceito colocado por Herzberg e seus colegas dizia respeito 

ao fato de a "seqüência de eventos" ser curta e longa. Assim, era 

solicitado aos respondentes que narrassem no mínimo dois fatos, sen 
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do um de longa e outro de curta duração. Os entrevistados tinham li_. 

berdade no sentido de narrar quantos eventos quisessem. Assim, su~ 

giram dois novos conceitos: 1) seqU~ncia de eventos de curta dura 

ção, termo empregado para caracterizar relatos curtos, nos quais Q 

correram sentimentos excepcionais, tanto positivos como negativos; 

2) seqU~ncia de eventos de longa duração, relatos de acontecimentos 

que duraram algumas semanas e at~ meses, no tocante ao trabalho, 

positivos ou negativos. Uma outra característica da seqUência de~ 

ventos de longa duração seria o fato de que o relato deveria nece! 

sariarnente conter início, meio e fim. Um relato que não contivesse 

um fim significava que ainda estava acontecendo. 

~ 10 A partir dessas variaveis, Herzberg e seus colegas propuseram u 

ma combinação de eventos, resultando em quatro grupos de duração 

de atitudes para com o trabalho: 

"1. Sentimentos de longa duração provenientes de se 

qUências longas e positivas e seqUências curtas 

e positivas. 

2 . Sentimentos de longa duração provenientes de se 

qU~ncias longas e negativas e seqU~ncias curtas 

e negativas. 

3. Sentimentos de curta duração provenientes de se 

qU~ncias curtas e positivas. 

duração " 4. Sentimentos de curta provenientes de se 

qU~ncia.s curtas e negativas. " 

10 Ibid., pag. 43. 
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A partir dessa an~lise Herzberg e seus colegas propunham-se refle 

tir acerca de mudanças de atitudes em relação ao trabalho. 

Quanto as hip6teses que nortearam os trabalhos de Herzberg e seus 

11 colegas, foram elas : 

"1. Diferentes tipos de fatores serao respons~veis 

pela ocorrência de seqtiências de longa e de cur 

ta duração. 

2. Diferentes tipos de efeitos irão resultar de ati 

tudes no trabalho provenientes de seqtiências de 

longa e çurta duração. 

3. Seqtiências positivas, isto e, aquelas decorren 

tes de bons sentimentos, irão advir de diferen 

tes fatores e irão conter efeitos diferentes em 

relação is seqliências negativas, isto ~. iquelas 

que resultam de maus sentimentos." 

Essa metodologia altamente complexa surgiu como conseqtiência de 

de duas pesquisas-piloto testadas por Herzberg e seus colegas. Na 

primeira, foram entrevistadas treze pessoas que desempenhavam fun 

ções diferentes, tais como oper~rios, auxiliares, supervisores, en 

genheiros e contadores. O objetivo desse plano-piloto era procurar 

investigar se as pessoas seriam capazes de narrar situações boas 

ou ruins a respeito do trabalho que desenvolviam e da{ retirar os 

fatores ,e os efeitos respons~veis por certas atitudes em relação ao 

11 Ibid., pag. 24 e 25 
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trabalho. 

A segunda pesquisa-pil9to visava nao s6 desenvolver o m~todo, mas 

tamb~m fazer um teste com as hip6teses sugeridas atrav~s da bibliQ 

grafia consultada e dos resultados obtidos na primeira pesquisa-pi 

loto. Foram, então, entrevistadas 39 pessoas pertencentes à m~dia 

administração. 

No projeto final, mantiveram-se as hip6teses e foram entrevistados 

somente engenheiros e contadores, padronizando-se a pesquisa num 

alto grau t~cnico dos respondentes. Foram entrevistadas 203pessoas 

pertencentes a nove empresas do ramo de fabricação de metais. 

A partir dos resultados da pesquisa, Herzberg analisou os fatores 

que promoviam seqtiências positivas em relação aos fatores de prl 

meiro nível. Assim, o fator "realização" aparece em 41% sobre um 

total de 228 seqUências. O fator que aparece em segundo lugar é "r~ 

conhecimento", com 33% (incluindo-se aí o reconhecimento por parte 

de supervisores, colegas ou subordinados). A seguir, três fatores 

comparecem com uma freqUência de 20% como sendo responsiveis por 

seqtiências positivas: o trabalho em si mesmo, a responsabilidade e 

b -12 a promoçao. No que tange ao primeiro, Herz erg vai afirmar que: 

"Para a categoria "o trabalho em si" nossos respo~ 

dentes descreveram aspectos de seu trabalho que lhes 

conferiam um alto grau de satisfação. 

12 Ibid. , pag. 61. 



Esses aspectos eram relacionados i natureza das ta 

refas e recompensas com ou sem realização ou reco 

nhecimento. Foram citadas freqUentemente aspirações 

quanto a tarefas criativas e difíceis, trabalho va 

riado e também oportunidades de desenvolver um tra 

balho desde o início até o fim." 

. 69. 

Os cinco fatores descritos acima foram aqueles que, de acordo com 

1-lerzberg, demonstraram um considerável grau de importância no tocag 

te ao aumento da satisfação em relação ao trabalho. O fator "salá 

rio", que aparece em seguida, apresentou um grau de significância 

considerável nos relatos feitos. Entretanto, esse fator será anali 

sado adiante, uma vez que contêm uma série de implicações. 

Os demais fatores responsáveis por atitudes positivas no trabalho 

aparecem de forma insignificante, levando Herzberg a concluir que 

~ contribuição dos mesmos em promover sentimentos positivos nao e 

relevante. 

Os resultados citados aparecem no Quadro 1. 



QUADRO 113 

Porcentagem de cada fator de primeiro nível 

responsivel por seqU~ncias de atitudes pos! 

tivas. 

Número Total de SeqUências = 228 

Fatores Percentual* 

1. Realização 

2. Reconhecimento 

3. O trabalho em si 

4. Responsabilidade 

S. Promoção 

6. Salário 

7. Possibilidade de desenvolvimento 

8. Relações interpessoais com subordinados 

9. "Status" 

10. Relações interpessoais com superiores 

11. Relações interpessoais com colegas 

12. Supervisão técnica 

13. Administração e normas da empresa 

14. Condições de trabalho 

15. Vida pessoal 

16. Segurança no trabalho 

41 

33 

26 

23 

20 

15 

6 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

• 7 o. 

* O total percentual vai além de 100%, urna vez que mais de um fa 

tor pode aparecer em urna única seqUência de eventos. 

Os cinco fatores responsiveis por atitudes positivas foram também 

encontrados, de forma predominante, corno responsáveis ~elos senti 

mentes de longa duração. Somente os fatores realização e reconheci 

13 Ibid., pág. 60 
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menta, porem, foram responsiveis pelo aparecimento de sentimentos 

de curta duração provenientes de atitudes positivas. 

No Quadro 2 relacionamos os resultados de sequências positivas e 

negativas. 

QUADRO 214 

Porcentagem de cada fator de 1 9 nfvel respo~ 

sivel por seqtiências de atitudes positivas e 

negativas. 

Fatores Duração do Sentimento 

1. Realização 

2 . Reconhecimento 
. 3. o trabalho em si 

4. Responsabilidade 

5. Promoção 

6. Salirio 

7 • Possibilidade de desenvolvimento 

8. Relações interpessoais com subordinados 

9 . "Status" 

1 o. Relações interpessoais com superiores 

11. Relações interpessoais com colegas 
12. ~ Supervisão têcnica 

13. Administração e normas da empresa 

14. Condições de trabalho 

15. Vida pessoal 
16. Segurança no trabalho 

14 Ibid., pag. 72. 

Positivo 

41 

33 

26 

23 

20 

15 

6 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

Negativo 

7 

18 

14 

6 

11 

17 

8 

3 

4 

15 

8 

20 

31 

11 

6 

1 
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A an~lise de seqU~ncias negativas, que geram atitudes fracas em re 

lação ao trabalho, demonstra que os cinco fatores que aparecem co 

mo elementos de satisfação no trabalho, não surgem como elementos 

que causam descontentamento. 

O fator "administração e normas da empresa" aparece com mais fre 

qU~ncia na determinação de seqU~ncias negativas. Cerca de um terço 

15 das seqtiências negativas apresenta esse fator Em ordem de fre 

qtiência, a supervisão técnica, isto é, a capacidade técnica do su 

pervisor do entrevistado, aparece em segundo lugar. O terceiro fa 

tor diz respeito ao relacionamento do entrevistado com seu supervl 

16 sor, como elemento de descontentamento no trabalho . O fator reco 

nhecimento foi citado tanto como satisfação como descontentamen 

to 17 . Os demais fatores aparecem com um percentual pequeno no r e 

sultado da pesquisa. 

O fator "sal~rio" apflrece de forma mais significante nas entrevis 
I -

tas, tanto como causa de satisfaçao no trabalho como de desconten 

tamento. O nGmero de ocorr~ncias é relativamente igual. Porém, a 

satisfação proveniente de um aumento salarial tem uma duração mais 

curta em relação ao descontentamento proveniente de baixos sal~ 

rios. Esse resultado levou Herzberg a concluir que o sal~rio po~ 

sui maior poder como elemento de descontentamento do que de satis 

fação no trabalho 18 . 

Quanto aos efeitos relatados pelos entrevistados, nao houve, por 

15 Ibid., 70. pag. 

16 Ibid., pag. 71. 

17 Ibid., 7 3. pag. 

18 I b.ici. , 8 2 . pag. 
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parte de Herzberg e seus colegas, uma preocupaçao nQ sentido de 

quantificação no tocante a mudanças de atitudes para com o traba 

lho. Eles acreditavam que os estudos anteriores que haviam tentado 

medir esses aspectos de forma objetiva eram inconclusivos, em vir 

tude de certos fatores externos impossíveis de serem 

1 d 19 p . . pe os respon entes . rocurou-se, ass1m, pesqu1sar nos 

tes qual o resultado provocado no comportamento pelos 

em relação ao trabalho. 

controlados 

responde~ 

sentimentos 

Os efeitos relatados pelos respondentes foram agrupados em cinco 

categorias: desempenho, rotatividade, disposição mental, relações 

interpessoais e efeitos de atitudes. Para ilustrar as conclusões a 

que chegaram Herzberg e seus colegas vamos analisar somente o efei 

to do "desempenho", que acreditamos ser o mais importante para o 

objetivo de nosso estudo. 

A mudança de desempenho ocorreu tanto ao nível qualitativo como 

quantitativo. De quatro relatos apresentados, três eram conseqtiê~ 

cias de atitudes positivas que promoviam desempenhos positivos. Tal 

fato foi observado principalmente em longas mudanças de atitude. 

Nas seqUências de atitudes negativas, a mudança no desempenho oco~ 

reu em cerca de 50%, colocando-se bem abaixo das seqtiências positi 

vas, com 79%. 

No que tange ao efeito "desempenho", Herzberg coloca duas conclu 

. 20 soes 1mportantes 

19 Ibid., pag. 87. 

20 -Ibid., pag. 87. 



"Em mais de 60% da combinação de seqUências positi_ 

vas e negativas, foi relatado um efeito sobre o de 

sempenho na direção antecipada, isto ~. foi narrado 

um desempenho aperfeiçoado, ligado ~s atitudes no 

trabalho e um decr~scimo no desempenho, proveniente 

de mudanças de atitudes na direção negativa. A se 

gunda descoberta ~ que a tendência de haver um efei 

to sobre o desempenho, era maior para atitudes favo 

rãveis em relação ao trabalho do que para aquelas 

desfavorãveis." 

. 7 4. 

Na parte final da anãlise, Herzberg e seus colegas procuraram rel~ 

cionar as diferenças dos resultados no tocante ~s variãveis dos res 

pendentes, tais como idade, educação, classe social, e tamb~m em 

relação aos dois grupos estudados, de engenheiros e contadores. 

Assim, nas sequências positivas, os entrevistados mais jovens valo 

ri zaram mais o f a to r "realização" que os respondent es mais velhos21. 

Nas seqUências positivas, o fator "reconhecimento" apareceu mais 

vezes nos relatos das pessoas que apresentavam um nivel educacio 

1 
. 2 2 na ma1or . 

Na cómparação feita entre os grupos de engenheiros e contadores, 

diferenças significativas foram descobertas quanto às seqUências 

positivas. Para os contadores, o fator principal era a promoção, 

enquanto que para os engenheiros surg1u um nivel alto do fator 

21 Ibid., pag. 99. 

22 Ibid., pag. 98. 
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"responsabilidade". I-lerzberg nao atribuiu muita importância a es 

sas diferenças, procurando explici-las a partir da exist~ncia de 

f 
. . . 23 atores s1tuaciona1s . 

Conclusões da Pesquisa 

A partir dos resultados da pesquisa, I-lerzberg formulou sua teoria 

sobre fatores higi~nicos e fatores motivacionais no trabalho. As 

respostas dadas pelos respondentes da pesquisa, segundo ele, par~ 

cem sugerir que os fatores responsáveis pela satisfação no traba 

lho não estão na mesma escala dos fatores responsáveis pelo descon 

tentamento no trabalho. Na verdade, eles parecem agir de forma in 

dependente. Dessa forma, o oposto de satisfação no trabalho não se 

ria necessariamente descontentamento em relação ao mesmo, mas sim 

não-satisfação no trabalho. O oposto de descontentamento no traba 

lho não deveria ser satisfação em relação ao mesmo, mas sim nao-

descontentamento em relação ao trabalho. Existiria, pois, um ponto 

neutro de que i direita estariam os fatores de satisfação e 

24 querda os fatores que geram descontentamen~o. Diz Herzberg 

sentido: 

23 

24 

"Teoricamente, estando o indivíduo num ponto neutro, 

com atitudes nem positivas nem negativas em relação 

ao trabalho, a satisfação de fatores,que chamaremos 

de "satisfiers", poderia aumentar a satisfação,acl 

ma do ponto neutro.A aus~ncia de satisfação desses 

fatores fi-lo-ia retornar ao ponto neutro, 

Ibid., pag. 100. 

Ibid., pag. 111. 

• 

-a es 

nesse 



mas n~o chegaria a torni-lo descontente. Por outro 

lado, haveria um grupo de fatores que provocaria o 

descontentamento. A exist~ncia desses fatores neg! 

tivos faria com que o empregado se tornasse infeli~ 

A satisfação desses mesmos fatores, entretanto, nao 

contribuiria para torná-lo feliz." 

. 76. 

Herzberg observou que, quando um empregado narrava sentimentos in 

felizes acerca de seu trabalho, esses sentimentos se posicionavam 

na forma de nortear seu trabalho, enquanto que sentimentos felizes 

em relação ao trabalho, descreviam fatores diretamente ligados as 

tarefas que tinham por conseqU~ncia promover um melhor desempenho 

e um maior desenvolvimento profissional. Aos fatores que simple~ 

mente norteiam o trabalho, Herzberg denominou ''fatores higi~nico~: 

Esses fatores agem de acordo com os princípios de higiene médica, 

isto é, n~o curam doenças, mas apenas protegem os indivíduos con 

tra elas. Os fatores higi~nicos não conseguem promover satisfação, 

mas removem as barreiras para que a satisfação possa ocorrer. Des 

sa forma, os fatores higi~nicos que apresentam um cariter extrínse 

co ao trabalho incluem a administração e as normas da empresa, a 

supervisão, as condiçôes de trabalho, o relacionamento interpe~ 

soal, o salirio, o status e a segurança. Por outro lado, os fato 

res que estão diretamente ligados às tarefas denominam-se fatores 

motivacionais e assumem um caráter intrínseco em relação as mes 

mas. São eles: a realização, o reconhecimento, o pr6prio trabalho, 

. b"l"d d d 1 - - 2 5 a responsa 1 1 a e, o esenvo v1mento e a promoçao . 

25 FREDERICK HERZBERG, "One t-1ore Time: How Do You Motivate 

Employees?", in Harvard Business Review (January-February, 

1968), pág. 57. 
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Os fatores motivacionais t~m um efeito de erguer o moral dos tra 

balhadores, possibilitando-lhes aperfeiçoar suas atitudes e seu de 

26 sempenho em relaç~o ao trabalho. Nesse sentido, Herzberg afirma 

que: 

" esses fatores em um contexto de trabalho promQ 

vem no individuo a necessidade de evitar situações 

desagrad~veis. Em contraste com esses, os fatores i 

nerentes ao próprio trabalho promovem a satisfação 

de necessidades do individuo a fim de que ele atin 

ja suas aspirações." 

De acordo com Herzberg, os fatores higi~nicos nao possuem capacid! 

de de motivar os individuas e não contribuem para levar os indivi 

duos a desenvolver melhor suas tarefas. Assim, sal~rios, condições 

de trabalho e outros fatores dessa natureza, se aplicados de for 

ma inadequada, ir~o promover nos individuas eÍeitos negativos ou 

descontentamento. Esses mesmos fatores higi~nicos, porem, mesmo 

quando bem utilizados, n~o criam nos individuas efeitos de longa 

d - 27 uraçao 

Nesse sentido, Herzberg sugere que a forma mais eficiente de se mo 

tivar os trabalhadores ocorre atrav~s de um enriquecimento das ta 

refas desempenhadas. Assim, o próprio trabalho ir~ agir na forma 

de elemento altamente motivador para as pessoas. 

26 F. HERZBERG, B. MAUSNER e B. SNYDER~1AN, The Motiva t ion to Work, 

op. cit., p~g. 114. 

27 F. HERZBERG, "One More Time: How Do You Motivate Employees?", 

op. cit., p~gs. 55-57. 
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28 Prosseguindo em sua teoria, Herzberg vai propor em outra obra con 

ceito de maior refinamento. Em especial, Herzberg coloca a id~ia 

29 de que : 

" o homem deve rebelar-se contra a - contínua uti 

lização parcial de sua habilidade." 

Ele sugere tamb~m que as pessoas em pos1çao de liderança devem rea 

valiar seu conceito de natureza humana. 

30 Em relação aos fatores higi~nicos, Herzberg afirma: 

"Não existe nada de errado em desenvolver ao - . max1mo 

os beneficios higi~nicos em relação ao trabalho. Os 

benefícios podem ser aqueles com que a sociedade 

possa arcar, apesar dos protestos que estão sempre 

acompanhando o aprimoramento da higiene no trabalho. 

O que existe de errado ~ reduzir totalmente as ne 

cessidades humanas a termos higi~nicos." 

Nesse sentido, Herzberg propõe que a empresa deveria manter dois 

setores de relações industriais. Um desses setores deveria prece~ 

par-se com fatores higi~ncios; o outro com os fatores motivacionais. 

Caberia a este segundo setor o objetivo de criar tarefas cujo con 

teúdo apresentasse uma significação maior em termos de realização. 

Herzberg desenvolve, . então, um modelo que, a partir da aplicação 

28 FREDERICK HERZBERG, Work and the Nature of Man, Ed. The New 

American Library, Inc., New York, 1966. 

29 Ibid., pag. 166. 

30 Ibid., pag. 193. 
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de fatores motivacionais, poderi levar o individuo a um maior grau 

de desenvolvimento pessoal, como segue 31 

Fatores Motivacionais 

1. Realização e reconhe 

cimento para a reali 

zaçao. 

2. Responsabilidade. 

3. Possibilidade de de 

senvolvimento e inte 

resse em promoçao. 

Desenvolvimento Psicológico 

- Oportunidade de aumentar 

o conhecimento. 

- Oportunidade de aumentar 

o grau de compreensão. 

Oportunidade para a cria 

tividade. 

Oportunidade para exper.i_ 

mentar ambigUidade em to 

mar decisões. 

- Oportunidade de se indivi 

dualizar e procurar um de 

senvolvimento real. 

Assim, percebe-se que, para Herzberg, o desenvolvimento de indiví 

duas nas organizações somente poderi ocorrer a partir de fatores 

motivacionais, que contribuam para um maior enriquecimento do tra 

balho a ser desenvolvido, isto ~. que levem o individuo a obter a 

sua realização pessoal. 

Aplicação da Teoria 

A partir da publicação do livro "The Motivation to Work", muitas ou 

tras pesquisas tê~ sido desenvolvidas no sentido de se testar os 

31 Ibid., pag. 196. 
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fatores higi~nicos e motivacionais propostos por Herzberg. Em sua 

segunda obra "1\íork and the Nature of Man", o próprio Herzberg fez 

uma revisão da teoria inicial, nao encontrando margem de erro sup~ 

rior a 3%. 

Baseando-se na teoria da higiene e da motivação, Scott Myers 32 de 

senvolveu uma pesquisa na "Texas Instruments Company". A amostra 

abrangeu desde operários ~té cientistas, perfazendo um total dedu 

zentos e oitenta e dois empregados, e o objetivo era investigar os 

fatores que causam satisfação e descontentamento em relação ao tra 

balho. Embora os grupos fossem bem diversificados, a teoria de 

Herzberg se confirmou. Myers observou que o próprio trabalho confe 

re ao empregado a motivação intrínseca. Por outro lado, os fatores 

higi~nicos não se situam na ess~ncia mesma do trabalho, mas sim 

circundam as condições nas quais o trabalho é desenvolvido. As con 

clusôes a que chegou Myers durante os seis anos dedicados a essa 

pesquisa estão concretizadas em três perguntas e respostas que con 

firmam a teoria da motivação e dos fatores higiênicos 33 . 

"O que motiva os empregados a trabalharem com efi 

ciência? 

Um trabalho de responsabilidade que permita um sen 

timento de realização, responsabilidade, crescimen 

to, promoção, prazer com o próprio trabalho e reco 

nhecimento merecido. 

O que desagrada aos trabalhadores? 

32 M. SCOTT MYERS, "Quem sao seus Trabalhadores Motivados?" ~ 
cit., págs. 63-92. 

33 Ibid., pág. 63. 



Principalmente fatores que sao exteriores ao servi 

ço - normas de trabalho, iluminação, intervalos p~ 

ra caf~. títulos, direitos de antigUidade, salirio~ 

vantagens adicionais e assim por diante. 

Qvando os trabalhadores se tornam insatisfeitos? 

Quando são eliminadas as oportunidades para realiz~ 

çao significativa, eles se tornam sensibilizados por 

seu meio ambiente e começam a encontrar deficiên 

cias." 

. 81. 

A expressao "teoria da motivação e fatores higiênicos" tornou-se 

sinônima de "enriquecimento de tarefas no trabalho". Dessa forma, 

muitos outros estudos foram desenvolvidos nos Estados Unidos, no 

sentido de se tornar as tarefas mais desafiantes em relação à cap~ 

cidade humana. 

Um outro estudo sobre ~ativação, baseado na teoria de Herzberg foi 

desenvolvido por Robert Ford na "American Telephone and Telegraph 

Company" 34 . Essa pesquisa durou de 1965 a 1968, congregando dezenQ 

ve experiências. Ford observou que a implementação de um programa 

de enriquecimento de tarefas promove para a empresa um aumento na 

produtividade, ao mesmo tempo que fornece aos indivíduos satisfa 

ções provenientes de seu próprio trabalho. Esse aumento da produti 

vidade se dá em conseqUência da redução da força de trabalho. Nes 

se sentido, há o exemplo da "Illinois Bell Telephone Co~pany's"que, 

atrav~s da implementação de um programa de enriquecimento de tare 

34 ROBERT FORD, "Job Enrichment Lessons from AT & T", Harvard Busi

ness Review (January - February, 1973), págs. 96-106~ 
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fas, reduziu seu pessoal de cento e vinte funcionários para seten 

35 ta e quatro 

36 . 
Herzberg, Paul e Robertson~ desenvolveram cinco estudos na "Imp~ 

rial Chemical Industries Limited" e em outras empresas na Inglate!_ 

ra. Nesses estudos, ressaltaram o aspecto de que o programa de en 

riquecimento de tarefas não é Útil apenas a um determinado tipo de 

trabalhador. Nesse sentido, eles irão afirmar que: 

35 

"Os estudos refletem a diversidade de tipos e níveis 

de trabalho em muitos cargos da empresa, em mais de 

um ramo industrial. Avaliando agora a evid~ncia,to!_ 

na-se claro que os resultados nao dependem de um P! 

drão particular de circunstâncias no lugar em que o 

estudo é desenvolvido. Nossa investigação tem desta 

cada um aspecto tmportante do processo de adminis 

tração e mostrou que uma atenção rigorosa pode tra 

zer resultados. As descobertas são relevantes, onde 

quer que haja necessidade 

37 soas" . 

Ibid., pag. 105 

de administrar pe~ 

36 WILLIAM J. PAUL, KEITH B. ROBERTSON and FREDERICK HERZBERG,"Job 

Enrichment Pays Off", Harvard Business Review (March- Apri1, 

1969), págs. 61-78. 

37 Ibid., pág. 72. 
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Finalmente, Dettelback e Kraft 38 implementaram um programa de enri 

quecimento de tarefas no "Bankers Trust Company",apresentando como 

conseqU~nc~a um elevado aumento em produtividade. Outros aspectos 

39 narrados pelos autores a resp~ito do programa foram : 

"1. Eliminação de boa parte do controle sem afetar a 

qualidade. 

2. Aperfeiçoamento nas atitudes dos empregados para 

com o trabalho. 

3. Uma profunda transformação no papel exercido p~ 

la supervisão." 

Muitos outros estudos foram desenvolvidos e continuam sendo,no se~ 

tido de se buscar um maior engajamento do empregado nas tarefas 

que desempenha, buscando assim um maior envolvimento e menor grau 

de alienação no trabalho. 

Críticas aos Fatores Higi~nicos e Motivacionais 

A publicação da obra "The Motivation to Work" tem causado muita 

controvérsia e gerado muitas críticas entre os vários pesquisad~ 

res ,do assunto. Muitas dessas críticas procuram questionar o valor 

científico do trabalho de Herzberg e seus colegas. 

3S WILLIAM W. DETTELBACK e PHILIP KRAFT, "Organization Change 

Through Job Enrichment" in Training and Development Journal , 

(August, 1971), pâgs. 2-6. 

39 Ibid., pág. 2. 
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House e Wigdor 40 propoern que o rn~todo usado por Herzberg,solicita~ 

do aos entrevistados que narrassem um fato que tivesse ocorrido em 

relação ao trabalho, ~ inadequado, urna vez que a entrevista pod~ 

ria ter sido influenciada no sentido de, quando se tratasse de sa 

tisfações ou aspectos positivos, os entrevistados assumissem com 

pletarnente a responsabilidade pelo evento, enquanto que os descon 

tentarnentos provenientes de situações de trabalho poderiam ser a 

tribuidos a fatores externos, cabendo assim a culpa aos supervis~ 

res ou então à administração da empresa. No entender desses auto 

res, os entrevistados assumiriam tal atitude no sentido de prot~ 

ger sua "auto-estirna" 41 . 

Um outro aspecto proposto por House e Wigdor diz respeito a certas 

deficiências no próprio processo de pesquisa. Nesse sentido 

. - f. 4 2 vao a. 1rrnar que : 

"O aspecto critico mais importante envolve a utiliza 

ção de categorias, por Herzberg, a fim de medir a 

dimensão do trabalho, a satisfação e os fatores hi 

giênicos. O conjunto de normas não ~ completamente 

determinado por um sistema de valores e de inform~ 

çao, mas requer, al~rn disso, urna interpretação por 

parte do avaliador." 

eles 

Nesse caso, o avaliador pode, inconscientemente deturpar a inform! 

ção. Wigdor e House colocam tamb~rn em questões se a produtividade 

40 ROBERT J. HOUSE e LAWRENCE A. WIGDOR, "Herzberg's Dual Factor 

Theory of Job Satisfaction and Motives: A Review of the Evi

dence and a Criticism, Personnel Psychology, Vol. 20 (1967), 

pags. 369-389. 

41 Ibid., págs. 371-372 
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estaria somente ligada ao aspecto motivacional. Segundo eles, o au 

mente da produtividade irá depender de um conjunto de variáveis Sl 

tuacionais, donde a motivação seria apenas uma dessas variáveis. 

Segundo eles, a maior parte dessas variáveis situacionais nao fo 

ram totalmente levantadas pelos estudiosos da pesquisa comportame~ 

tal 43 : 

"Se essas variáveis situacionais refletem condições 

necessárias para um trabalho produtivo, ( ... ) então, 

torna-se completamente claro que a motivação e ap~ 

nas uma dessas variáveis. Assim, quando as condi 

ções de trabalho, a qualidade da liderança, a conve 

niência de suprimentos e equipamentos, a eficiência 

de normas e os procedimentos coordenados, ou as ha 

bilidades do grupo de trabalho são deficientes, com 

portamentos altamente motivados podem apresentar 

pouco efeito na produtividade, ou mesmo redundar em 

um efeito de frustação que irá interferir na prod~ 

tividade." 

No que tange a investigação empirica, House e Wigdor propoem que 

os aspectos satisfação e descontentamento não podem ser observados 

como sendo de caráter unidimensional e independente.Ao observá-los 

como sendo uma dicotomia, pode-se indagar se a satisfação produz 

maior força motivacional que o descontentamento. 

43 Ibid., pags. 375, 384. 

I 

I 
~ 
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Assim, House e Wigdor colocam quatro conclusões b5sicas a respeito 

44 dos aspectos críticos da pesquisa de llerzberg e seus colegas 

"1. Um determinado fator pode causar satisfação no 

trabalho para uma pessoa e descontentamento no 

trabalho para outra pessoa e vice-versa. 

2. Um determinado fator pode causar satisfação e 

descontentamento em relação ao trabalho na mesma 

amostra. 

3. Os fatores intrfnsecos sao mais importantes ta~ 

to como eventos ele satisfação como de desconten 

tamento em relação ao trabalho. 

~ 

4. A teoria de dois tipos ele fatores e simplificada 

em demasia para explicar a relação entre motiva 

ção e satisfação e as causas de satisfação e eles 

contentamento no trabaiho." 

A fim ele melhor apoiar suas conclusões, House e Wigdor baseiam-se 

45 em um trabalho nao publicado de Smith e Kendal: 

44 

45 

"A satisfação no trabalho é uma função das caracte 

rfsticas percebidas ele um traballio em relação a úm 

conjunto de referências do indivíduo. Uma condição 

particulai de trabalho ( ... )pode ser satisfat6rii, 

Ibicl., pag. 386 

Ibid., pag. 386. 



insatisfatória ou irrelevante, dependendo de condi 

ções de trabalhos equivalentes, condições de outras 

pessoas, da qualificação e da experiência passada 

do individuo, assim como de numerosas variiveis si 

tuacionais do trabalho que esti sendo desempenhado 

no momento presente." 

. 8 7. 

Um outro autor a questionar a metodologia e a própria pesquisa de 

- 46 -Herzberg e Wolf , que, primeiramente levantou uma seria de arti 

gos criticas a respeito da "teoria de satisfação e descontentamen 

to". Observou que a maior parte de pesquisas feitas por virias teó 

ricos demonstram que a satisfação no trabalho provém tanto dos fa 

tores higiênicos, que ele chama de "contexto", quanto de fatores 

motivacionais denominados por ele de "conteúdo", mostrando dessa 

forma que a conclusão de Herzberg e seus colegas nao se sustenta 

do ponto de vista científico. 

Wolf tenta provar que existem.verdades e erros tanto na teoria tra 

d . . 1 . d 147 lClona como na teor1a ua : 

46 

47 

".E a tese deste artigo que existem elementos tanto 

v~rdadeiros como falsos em relação à teoria tradi 

cional e à de dois fatores. Parte dessa confusão pr~ 

vêm de um problema de semãntica, outra parte provém 

da metodologia usada, e outra, ainda, de pressupo~ 

tos teóricos mal formulados." 

MARTIN G. WOLF,"Needs Gratification Theory: A Theoretical Refo!_ 

mulation of Job Satisfaction/Dissatisfaction and Job Motiva 

tion", Journal of Applied Psychologz,Vol. 54, n 9 1, 1970, 

págs. 87,94. 

Ibid., pág. 87. 
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Nesse sentido, a teoria tradicional estaria certa ao afirmar que 

os fatores que motivam os empregados podem tamb~m desmotivá-los. 

Por outro lado, a teoria de Herzberg afirma que fatores motivacio 

nais possuem um "poder" maior de motivar empregados que os elemen 

t d t t f } . . - . 48 os e con ex o ou os ·atores 11g1enicos 

No que tange ao descontentamento no trabalho, Wolf afirma ser esse 

decorrente de um estado de frustação. Em outras palavras, necessi 

dades que estavam sendo satisfeitas, caso venham a sofrer uma in 

terrupção, provocarão estados frustrantes. Nesse sentido, ele "di:· 

verge de Herzberg, uma vez que este responsabiliza certos fatores 

pelo descontentamento do empregado em relação à tarefa. Por outro 

lado, no que tange à duração da satisfação, Wolf propõe a id~ia de 

que, se não existe uma expectativa por parte do empregado em satis 

fazer uma necessidade e essa necessidade se torna satisfeita, a du 

raçao do sentimento de satisfação vai ser bem maior do que numa ne 

cessidade cuja satisfação já era esperada pelo empregado.Nesse se~ 

tido, coloca a id~ia intimamente relacionada com o comportamento 

que o empregado demonstra em relação à tarefa que executa. Depe~ 

dendo do nível hierárquico que o indivíduo ocupa na organização, 

se os elementos de "contexto" (fatores higiênicos) estiverem sen 

do satisfeitos, o empregado tenderá a buscar a satisfação de nece~ 

sidades de "conteúdo" (fatores motivacionais). Assim, Wolf vai a 

f
. 49 1rmar que 

"Tanto os elementos de contexto corno de conteúdo PQ 

48 Ibid., pag. 90. 

49 Ibid. , pag. 91. 



"dem ocorrer como satisfação e descontentamento. Pa 

ra pessoas cujas necessidades de alto nível são ati 

vas ( ... ) , elementos de contexto serão essencialmen 

te sem importância para o aumento da satisfação de~ 

de que as necessidades associadas continuem sendo 

satisfeitas. Entretanto, elementos de contexto se 

rão fortemente relacionados com o decréscimo da sa 

tisfação para tais pessoas, quando o nível da satis 

fação de necessidades de baixo nível for rompido.A~ 

sim, nessas pessoas os elementos de conteúdo esta 

rão fortemente relacionados tanto com o aumento co 

mo com o decréscimo da satisfação e o nível de sa 

tisfação flutuará em relação direta com o grau de 

relação da satisfação de necessidades de níveis 

maiores." 

. 89. 

Os termos utilizados por Wolf para designar necessidades de alto 

nív~l e necessidades de baixo nível, referem-se aos fatores motiva 

cionais da hierarquia de Maslow. 

Prosseguindo em sua análise, Wolf afirma, ao contrário de Herzberg 

que o salário pode atuar tanto como elemento higi~nico como motiva 

cional, dependendcr das relações que se estabelecem. Desta forma, o 

salário poderá atuar como fator de motivação desde que o empregado 

relacione o aumento salarial com um melhor desempenho seu, em rel~ 

ção ao trabalho que desenvolve. Não havendo essa relação, então o 
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salário tende a atuar como fator higiênico, isto e, servirá somen 

te para satisfazer as necessidades primárias ou de baixo nivel. 

50 Victor Vroom , analisando a obra de Herzberg, propoe algumas .. 
Crl 

ticas, principalmente no que diz respeito à parte metodológica da 

pesquisa. Segundo ele, as diferenças de atuação em relação as ~ 

v a 

rias profissões e cargos exercidos têm recebido pouca atenção em 

d U ~ . . 1~ . 51 termos e conseq enc1as ps1co og1cas 

"Os deveres de um médico, do trabalhador da linha de 

montagem, do policial e do presidente de uma empr~ 

sa diferem tão extensamente que se to!na dificil ob 

servar como as conseqUências psicológicas dessas di 

ferenças recebem atenção tão pequena." 

Vroom analisa trabalhos posteriores, desenvolvidos por Herzberg e 

sua equipe, em que nao se confirmaram os resultados obtidos na pri 

meira pesquisa. De acordo com Vroom, Herzberg procurou rever o re 

sultado de sua primeira pesquisa, com a realização de quinze estu 

dos envolvendo cerca de 28.000 empregados, em que solicitava aos 

respondentes J indicação dos fatores que promoviam a satisfação ou 

a não satisfação no trabalho. Nesses estudos, as proposições bási 

cas de Herzberg, de que os fatores motivacionais resultam em satis 

fação no trabalho e os fatores higiênicos produzem insatisfação, 

nao se verificaram. Cinco fatores pertencentes ao grupo. higiênico, 

que são segtlrança, salários, supervisão, aspectos sociais do traba 

50 VICTOR H. VROOM, Work and Motivation, Ed. John Wiley and Sons, 

New Yo.rk, 1964. 

51 ~ Ibid., pag. 127. 
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e condiç6es de trabalho, foram mencionados com mais freqU~ncia co 

mo elementos de satisfação no trabalho e não como de insatisfação. 

Um fator que antes havia sido enquadrado como fator motivacional, 

a oportunidade de promoção, foi mencionado em grande escala nesses 

estudos como promovendo insatisfação no trabalho. Nesse contexto, 

Vroom explica as primeiras proposiç6es de Herzberg afirmando qu~ 2 : 

".E possível que as diferenças obtidas entre as cau 

sas de satisfação e insatisfação se originem de pr~ 

defensivos existentes dentro do - . in di cessas propr1o 

víduo. As pessoas podem estar mais propensas a admi 

tir como causas de satisfação o resultado de suas 

próprias realizaç6es e seu aperfeiçoamento no traba 

lho. Por outro lado, elas podem atribuir suas insa 

tisfaç6es, não a uma conseqU~ncia de suas inadequ~ 

ç6es ou defici~ncias pessoais, mas a fatores refe 

rentes ao ambiente de trabalho, isto e, a obsticu 

los criados pelas políticas da empresa ou da supe! 

visão." 

Apoiando a crítica de Vroom, Ondrack53 propoe uma r~plica as desco 

bertas de Herzberg, a partir de uma pesquisa que realizou com a u 
. 

tilização de uma escala semi-estruturada de valores ocupacionais, 

em que as respostas projetivas a respeito de satisfação e insatis 

fação provenientes da situação de trabalho não se sustentaram, se 

gundo ele, em termos desses dois fatores, sendo os fatores motiva 

52 Ibid., pag. 129. 

53 D. A. ONDRACK, "Defense Mechanisms and the Herzberg Theory: An 

Alternate Test", in Academy of Management Journal, March,l974, 

pigs. 79-88· 
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cionais responsáveis tanto pelas causas de satisfação como de ins~ 

tisfação no trabalho. Dessa forma, sustentar-se-ia a proposição de 

Vroom a respeito da defesa do ego como critica i metodologia empr~ 

gada por Herzberg. 

A nosso ver, uma critica a Herzberg diz respeito ao fato de ele 

nao se haver apercebido de que as necessidades nos seres humanos 

variam e, conseqUentemente, a motivação está ligada aos aspectos 

de como os individuas percebem tais necessidades e dos valores que 

atribuem a elas. 

Uma segunda critica relaciona-se ao fato de Herzberg e seus cole 

gas confundirem durante a pesquisa "satisfação" e "motivação". Im 

portante notar que existe uma diferença entre esses dois termos,dl 

ferença essa que não foi percebida pelos pesquisadores. Pode-se as 

sumir motivação como sendo uma "força" para atingir um objetivo ou 

estado final, enquanto que satisfação é a conseqUência de se atin 

gir o objetivo proposto. 

Herzberg e as Teorias Recentes da Motivação Humana 

A importância de Herzberg reside no fato de ter sido ele o primei 
' 

ro a se preocupar não só com os fatores que promovem a satisfação 

no trabalho, mas também com os fatores que geram insatisfaç6es. E~ 

hora tenham feito críticas i sua metodologia, muitos dos pesquis! 

dores que o seguiram incorporaram em seus estudos a investigação 



. 93. 

sobre fatores que geram insatisfação no trabalho. 

V. v 54 J . - . l 1ctor roorn estacou a 1mportanc1a cas diferenças individuais 

e, embora assuma uma posição contr5ria ~s conclusões gerais de 

Herzberg, ao citar pesquisas cujos resultados demonstram que al 

guns indivíduos não reagem de forma favor~vel aos fatores posit! 

vos que, segundo Herzberg, levam à satisfação no trabalho, aceita 

que esses fatores promovem, em geral, atitudes positivas em rela 

çao ao trabalho. Ele admite que o trabalho em si promove a satisfa 

çao mesmo que fatores relacionados com recompensas ex 

ternas nao ocorram, e observa que, em suas experiências, para a sa 

tisfação no trabalho muito contribuem o sal~rio, o estímulo da su 

pervisão e o reconhecimento e a possibilidade de carreira. 

Vroom d5 grande ênfase aos aspectos individuais da personalidade e 

propõe que a satisfação no trabalho ocorre quando se procura adaE 

tar a personalidade individual às tarefas a serem executadas 55 : 

"A satisfação no trabalho deve ser assumida como sen 

do o resultado da ação de vari5veis tanto situacio 

n~is como da personalidade. E somente atrav~s do es 

tudo simultâneo desses dois padrões de fatores que 

a natureza complexa dessas interações pode ser reve 

lada." 

Chris Argyris 56 , por outro lado, coloca a idéia de que as organiz~ 

54 VICTOR H. VROOM, Work and Motivation, op. cit., pag. 128. 

55 . 
Ibid., p5g. 73. 

56 CHRIS ARGYRIS, A Integração Indivíduo - Organização, Ed. Atlas, 

São Paulo, 1975. 
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çoes nao so estão aptas como dispostas a satisfazer aquelas neces 

sidades que Rerzberg denominou de higiênicas. Mas observa que es 

sas mesmas organizações são incapazes de satisfazer as necessida 

des de auto-realização da maioria de seus membros. Para ele, as t~ 

refas a serem executadas deveriam estar de acordo com a capacidade 

humana, a fim de que os indivíduos se sen~ssem auto-realizados a 

trav~s d~ trabalho. Al~m disso, por admiti~que a necessidade de 
\ 

auto-realização se intensifica quando ocorre uma diminiução no grau 

de dependência e subordinação das pessoas na organização, chega a 

conclusão de que se deve buscar a intensificação no ser humano de 

sua capacidade de autocontrole, reduzindo-se a ênfase no caráter 

de submissão à autoridade, na organização. 

Assim, como Herzberg, Argyris destaca a importincia psicológica 

que as condições de trabalho representam para os indivíduos. Ele 

percebe nos fatores de auto-responsabilidade e autocontrole e nos 

trabalhos mais significativos que levam os empregados a utilizar 

melhor suas habilidades, a base para que ocorra uma satisfação psi 

colÓgica proveniente da tarefa. 

Maslow, em sua "hierarquia de necessidades", identifica-se com Herz 

berg no que tange aos fatores higiênicos e motivacionais.Em outras 

palavras, para Maslow, os fatores higiênicos formariam a base da 

hierarquia. Na parte m~dia e superior dessa hierarquia estariam si 

tuados os fatores motivacionais de Herzberg. 
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Na linha de Argyris, Maslow acredita que poucas pessoas conseguem 

satisfazer suas necessidades de auto-realizaç~o, uma vez que a or 

ganização n~o cria condições para que isso ocorra. 

No que tange a ~lacGregor, a proposta da "Teoria X" se identifica 

com os fatores que formam a base da hierarquia de Maslow. A "Teo 

ria X" identificar-se-ia com os fatores da parte superior dessa hie 

rarquia, ou sejam, as necessidades de auto-estima e auto-realiza 

ção. Porém, os meios pelos quais o empregado consegue 

essas necessidades est~o no pr6prio trabalho e, . nesse 

satisfazer 

sentido, 

McGregor se identifica também com as conclusões de Herzberg no que 

se refere à motivaç~o no trabalho. 

A contribuiç~o mais importante de Likert para a teoria da organiz~ 

ção est~ relacionada com o que ele chamou de relações de solidarie 

d d "d 1 f" 57 a e. Nesse sent1 o, e e a 1rma que : 

"A liderança e outros processos da organizaç~o devem 

ser de tal natureza, que cada membro, à luz da for 

maç~o anterior, da conceituaç~o de valores e das ex 

pectativas, tenha o m~ximo de probalidade de consi 

derar toda intenç~o e toda relaç~o com a organiz~ 

çao como uma experi~ncia de solidariedade, capaz de 

lhe assegurar a construç~o e a conservaç~o de seu 

senso de valor e importância pessoal." 

57 RENSIS LIKERT, Novos Padrões de Administraç~o, Ed. Pioneira de 

Administraç~o e Neg6cios, S~o Paulo, 1961. 
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Nessa colocaç~o. percebe-se que uma pessoa, para estar altamente 

motivada, deve ver os objetivos da organização como sendo altamen 

te significativos. Quando isso acontece, a pessoa se conscientiza 

da necessidade do senso de realização e de valorização pessoal. Ne~ 

se sentido tamb6m, Likert prop6e uma reorganização do ~rabalho. 

Por outro lado, a manutenção da motivação, para Likert, implica a 

consideração de todos os fatores que motivam as pessoas. Ele prQ 

p6e uma tipologia de motivos, tais como os do ego, da segurança, 

da curiosidade, do espírito criador e do desejo de novas exper1e~ 

cias, al6m dos econômicos. 

Os motivos do ego incluem, entre outros, os fatores que Herzberg i 

cientificou corno aqueles que promovem satisfação. Especificamente, 

Likert os denomina de realização, reconhecimento, responsabilidade 

em relação a tarefas significativas e importantes, assim como 'sta 

58 tus e poder 

Peter Drucker não reconhece a relação que se estabelece entre sa 

tisfação e motivação na forma colocada por Herzberg. Para Drucker, 

a satisfação 6 definida como sendo uma aquiescência passiva.Assim, 

1 f
. 59 e e a 1rma : 

58 

"Mas a satisfação, acima de tudo, é inadequada como 

motivação, por ser aquiescência passiva. Um homem 

profundamente insatisfeito pode demitir-se; se pe~ 

Ibid., pag. 122. 

59 PETER F. DRUCKER, Prática de Administração de Empresas, Ed. Fun 

do de Cultura, Rio de Janeiro, 1972, pág. 163. 



rnanece, pode ficar anwrgurado e passar a fazer op~ 

sição à companhia e à administração. Mas, que faz 

o homem satisfeito? Afinal, a empresa deve exigir 

que o trabalhador f~ça alguma coisa, de boa-vontade 

e com interesse pessoal. Ela precisa de desempenho, 

não apenas de aquiescência." 

. 9 7. 

Dessa forma, Drucker percebe a aquiescência corno de pequeno efeito, 

inadequada no que tange à motivação. 

Concordando com Herzberg, Drucker observa que o aspecto pecuniário 

é inadequado corno fator de motivação, gerando, no mais das vezes, 

insatisfação em relação ao trabalho. 

Para Drucker, o principal fator que influencia a motivação . do em 

pregado é responsabilidade.· Esse seria o ~nico fator que prornov~ 

ria a "automotivação" para o desempenho. 

Um outro ponto de convergenc1a entre Drucker e Herzberg diz respei 

to ao aspecto de se saber administrar o empregado de alto 

cultural. Nesse sentido, Drucker afirrna 60 : 

"N?o sabemos administrar o empregado com conhecirnen 

to a fim de que ele deseje contribuir e realizar. 

Mas sabemos com certeza que ele precisa ser adminis 

trado de modo bastante diverso daquele pelo qual ad 

nível 

60 Ptf~fi P. D~UtKERj Uma Era de Descontinuidade, Ed. Zahar, Rio de 

Jáfiêlfô, i970, pâg. 324. 



ministramos o trabalhador normal. A motivação para 

o trabalho baseado no conhecimento tem de originar-

- . se do propr1o empregado. Os "motivadores" tradicio 

nais, isto é, as recompensas externas por exem 

plo, remuneração - não o motivam. A insatisfação 

com as recompensas externas, como a remuneração,de~ 

trói a motivação, mas a satisfação com elas e acei 

ta como certa. Sua aus~ncia, em outros termos, imp~ 

-de o desempenho, mas sua presença e neutra. Aquilo 

para que o empregado com conhecimento precisa estar 

positivamente motivado é a realização." 

. 98. 

Nesse sentido, percebe-se bem a semelhança que existe entre a colo 

caçao de Herzberg e a de Drucker. 

Concl4são 

Neste capitulo objetivamos primeiramente descrever a metodologia e 

os resultados obtidos na pesquisa empreendida por Herzberg e seus 

colaboradores. A seguir, analisamos alguns aspectos da teoria de 

Herzberg em termos de sua aplicação prãtica. 

Essa pesquisa motivou controvérsias e, por essa razao, procuramos 

resumir as criticas que lhe fizeram outros teóricos do comportame~ 

to. Na Última parte deste capítulo procuramos estabelecer uma rel~ 

çao entre as conclusões de Herzberg e a de alguns teóricos de des 
' 

taque no tocante à; satisfação no trabalho e à teoria motivacional. 



ÇAP!TULO V 

PLANEJAMENTO DA PESQUISA-PILOTO 

Este capitulo objettva descrever os aspectos relativos a elabora 
. I 

ção e aplicação da pesquisa-piloto. 

No capitulo anterior, analisamos a pesquisa de Herzberg junto a e~ 

genheiros e contadores, que tinha por objetivo medir os 

que contribuem para que ocorra satisfação no trabalho e 

que contribuem para que a insatisfação ocorra. 

fatores 

~queles 

A nossa pesquisa tem por base entrevistar alguns dirigentes de di 

versas empresas. 

99. 
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Os dirigentes empresariais podem ser estudados sob diferentes per~ 

~ectivas, variando o enfoque de acordo com o interesse do pesquis! 

dor. Dessa forma, estamos interessados apenas no grau de satisfa 

ção no trabalho no ãmbito gerencial e de supervisão. 

Nosso interesse em desenvolver essa pesquisà liga-se ao fato de 

que, muito embora exista urna bibliografia mais ou menos exten~a so 

bre o assunto, assim corno um número considerável de pesquisas sem~ 

lhantes à nossa desenvolvidas em outros países, muito pouco se tem 

pesquisado no Brasil a respeito dessa rnat~ria. 

Em termos de interesse ~muito importante investigar o nível de sa 

tisfação que os nossos dirigentes empresariais encontram em rela 

ção às tarefas que desenvolvem e quais os fatpres que 

para aumentar ou diminuir esse nível de satisfação. 

contribuem 

O Problema 

A nosso ver, existem no Brasil três condições básicas que promovem 

o desinteresse no trabalho, gerando assim um processo de alienação 

do indivíduo em relação à empresa na qual trabalha. Essas condi 

ções são: a criação da linha de montagem, os conceitos da adrninis 

tração científica a respeito das necessidades dos trabalhadores e 

a falta de urna maior liberdade para o empregado desenvolver seu 

trabalho. 

~ 

Na linha de montagem, o empregado e forçado a adaptar seu trabalho 

BIBUOTECA KARl A. BOCDECKER 
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ao ritmo de desenvolvimento das máquinas. Muito embora a produtivi-_ 

dade tenha aumentado consideravelmente por ocasi~o de sua implant! 

çao, ela contribuiu tambãm para o aumento da fadiga e indignaç~o-

por parte dos operários. 

A administração científica, com a introduç~o dos mãtodos de racio 

nalizaç~o do trabalho, impede que o empregado tenha uma partictp! 

ç~o global na tarefa que executa. Ele ã responsável por uma parte 

do trabalho total. 

A falta de liberdade em desenvolver o seu próprio trabalho impede 

o empregado de participar do planejamento de como o mesmo deverá 
J 

ser desenvolvido. Ao transferir essa tarefa para cargos de supervl 

s~o, restpu aos empregados atingir metas e seguir determinados ~ 

me 

todos impostos pelos dirigentes empresariais, contribuindo assim 

para um grau maior de alienação do empregado em relação a seu pr~ 

prio trabalho e também promoveu um distanciamento maior para com a 

administração da empresa. 

A nosso ver, esse processo de alienação é mais marcante na parte 

inferior ou na base da hierarquia empresarial. 

ContTa esse processo alienante, Frederick Herzberg irá propor mãto 

dos de desenvolvimento de trabalho que cont~nham uma maior particl 

pação e significação para o trabalhador. A esse método ele denomi 

nou de "enriquecimento do trabalho", que leva o empregado a assu 
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mir um maior grau de responsabilidade, a experimentar um maior de 

safio, utilizando mais a capacidade que lhe 
~ 

e Quanto inerente. 

maior a posição do individuo na estrutura hierirquica da empresa, 

menor e seu grau de alienaç~o em relaç~o ~tarefa que desenvolve, 

ou ainda, ele é mais consciente a respeito da forma e do porquê do 

trabalho que deve ser desenvolvido. 

Hipóteses 

Baseando-nos em alguns fatores que promovem o "enriquecimento do 

trabalho" propostos por Herzberg, tais como, realização, reconheci_ 

menta, responsabilidade, interesse em relação ao trabalho que de 

senvolve e oportunidade de desenvolvimento profissional e de car 

reira, nós nos propomos a investjgar o grau ~e satisfação que o di_ 

figente empresarial demonstra em relação ao trabalho que executa. 

Partindo do pressuposto de que seu trabalho é enriquecido, uma vez 

que é bem variado, criamos neste trabalho as seguintes hipóteses: 

1. Ao contririo dos empregados em níveis mais bai 

xos qu~ trabalham nas organizaç6es empresariais, 

o dirigente est~ bem motivado em relação a seu 

trabalho, percebendo que o trabalho em si é in 

teressante. 

2. A satisfação no trabalho faz com que nao . haja 

desperdício de tempo nem de esforço em rélação 
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ao desenvolvimento do mesmo . 

. 3. O dirigente satisfeito não sente necessidade de 

maior liberdade para planejar o trabalho. 

4. A satisfação no trabalho faz com que o dirigente 

saiba por que razões e quando o seu trabalho de 

ve ser feito. 

S. O dirigente satisfeito considera que o trabalho 

que desenvolve ainda lhe proporciona oportunid~ 

des de aprender e se desenvolver profissionalme~ 

te. 

6. Ele recebe informações por parte de seu superior 

sobre o trabalho que desenvolve. 

7. O trabalho não é muito supervisionado por parte 

de seu superior. 

8. Percebe que quanto mais se esforça, mais o seu 

trabalho se torna valorizado. 

As Empresas 

A constituição da amostra para a aplicação da pesquisa ocorreu de 

forma aleat6ria. Nesse sentido, concordamos com Claude Machline, 

Ivam de Sá Motta e Kurt Weil ao afirmarem que: 1 

"As amostras aleat6rias sao aquelas em que todos os 

elementos do universo investigado, têm determinada 

l CLAUDE MACHLINE, IVAM DE SÁ MOTTA e KURT ERNST WE I L, "Administra 

ção da Produção na Pequena Empresa Brasileira'', Ed. 

Getúlio Vargas, São Paulo, 1971, pág. 7. 

Fundação 

•. 



probabilidade de serem escolhidos. Sua grande vant! 

gern € permitir estender ao universo as conclus6es 

obtidas na amostra." 

. 104. 

Dessa forma; procurou-se contatar empresas nas quais o pesquisador 

possuía urna certa penetração através de amigos que trabalhavam nas 

mesmas. 

Essa amostragem aleat6ria iria abranger inicialmente 3 empresas g~ 

vernarnentais de capital misto, 3 empresas rnultinacionais e 3 ernpr~ 

sas nacionais privadas. A fim de se conseguir essa amostragem fo 

rarn contatadas 16 empresas, sendo que somente oito delas concede 

rarn permissão para a realização da pesquisa-piloto.As empresas que 

nao concederam a autorização justificaram-se da forma seguinte: 

cinco empresas informaram estar planejando urna nova estrutura org! 

nizacional de recursos humanos, sendo que a aplicação da pesquisa 

poderia interferir nesse novo projeto. 

Em urna empresa, a pesquisa foi entregue, mas, segundo informaç6es 

do representante de treinamento, somente urna pessoa respondeu, sen 

do que as demais se negaram a fazê-lo. 

Em duas empresas, nao foi informado nenhum motivo. 

Assim a aplicação da pesquisa-piloto restringiu-se a oito empresas 

sendo 3 governamentais, 3 nacionais de capital privado e 2 rnultina 
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cionais. No que tange as empresas multinacionais, ambas sao de ori 

gem norte-americana, e de grande porte. As empresas governamentais, 

ou de capital misto, são de grande porte. No que diz respeito as 

empresas nacionais, a pesquisa foi aplicada em duas de grande por 

te e uma de porte médio, sendo esta Gltima de estrutura nitidamen 

te familiar. 

Durante a pesquisa bibliográfica, observamos através dos princi 

pais autores que se preocupam em estudar a satisfação no trabalho 

tàis como, Maslow, Herzberg, Gellerman etc., o quanto esse aspecto 

ê importante· nos nossos dias, tanto para a empresa como para os e~ 

pregados. Enquanto nos países altamente desenvolvidos existe uma 

preocupação constante em pesquisar tais aspectos, no Brasil ainda 

não sentimos a necessidade de nos preocuparmos em investigar os fa 

tores que promovem uma maior satisfação no trabalho. A nosso ver 

esse 

1. 

fato se explica a partir das seguintes causas: 

A interferência governamental 
~ 

muito profunda relação -e em a 

classe trabalhadora, assumindo muitas vezes o papel reservado 

aos empresários e administradores no que tange à relação empre 

sa-empregado. 

2. No Brasil, o nível de desemprego é relativamente alto,suprindo 

com vantagens as necessidades de ofertas de emprego por parte 

das empresas. Assim, funcionários insatisfeitos com o trabalho 

podem se desligar da empresa em que trabalham, pois não haveri 

l 

-· 

~ 
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grandes dificuldades no preenchimento das vagas. 

3. A frigil estrutura sindical que existe no Brasil, impede de fa 

zer o empregado ver sua condiçio humana baseada direitos e de 

veres, passando ele a trabalhar somente para se sustentar fren 

te à vida. 

Conforme pôde ser observado na greve dos MetalÚrgicos dos . ~ mun1c1 

pios de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul em 

abril de 1980, quaisquer exigências de caráter inovador,tais como, 

segurança no emprego, a permanência nas fábricas de· um delegado 

sindical, jornada de trabalho de quarenta horas semanais etc., exi_ 

gências estas que já existem nos países altamente desenvolvidos, 

sofreram uma dura intervenção governamental, impedindo assim que 

nossos empresários e administradores se conscientizassem de que já 

é tempo de se pensar mais profundamente em termos de satisfação no 

trabalho. Através dela a administração pode ter uma análise compl~ 

ta das atitudes de seus empregados em relação a uma série de fato 

res que irão compor a complexa motivação no trabalho, tais como s~ 

lários, supervisão, atuação dos grupos informais, promoç6es etc. 

Baseando-se nos principais estudiosos do assunto, tais como Herz 

berg, Maslow, Gellerman e outros, pode-se concluir que existem mui 

tas vantagens para a empresa em se implantar um programa de inves 

tigação de satisfação no trabalho. Vejamos algumas dessas vanta 

gens: 
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1. Por razoes humanisticas Considerando que as pessoas passam 

a maior parte de seu tempo e de suas vidas nas empresas, seriaz 

conveniente que esse ambiente no qual vivem, promovesse um ce! 

to grau de satisfação. Então cabe questionar: as pessoas estão 

satisfeitas em passar a maior parte do tempo nas empresas? 

2. Por razoes de previsão futura No caso de o grau de insati~ 

fação no trabalho ser alto, pode-se prever com certa segurança 

o nivel de absenteismo e rotatividade em termos de futuro. 

3. Por uma supervisão eficiente Conforme a empresa vai se de 

senvolvendo, os problemas relativos i· _supervisão tornam-se 

mais complexos. Entretanto, grupos de trabalhos satisfeitos 

tornam-se mais fáceis de serem dirigidos. 

4. A satisfação no trabalho está relacionada com algumas variá 

veis de comportamento. Um grau maior de satisfação tende a prQ 

mover um melhor desempenho e uma participação mais intensa no 

trabalho a ser efetuado. 

S. Minimiza os "boicotes" na produção e no desenvolvimento de ta 

refas administrativas. 

6. Contribui para o moral elevado dos empregados. 

7. Como fator de minimizar conflitos Muitas vezes o empregado 



insatisfeito com o trabalho passa a agredir seus 

grupo, a supervisão e até mesmo a própria empresa. 

.1 08. 

colegas de 

8. Por razoes de ''Imagem da Empresa" Quando os empregados es 

tão satisfeitos em seus trabalhos, eles extrapolam essa satis 

fação para fora da empresa, fazendo com que o pÚblico a perc~ 

ba como sendo uma empresa progressista, decorrendo daí um cer 

to grau de simpatia para com a mesma. 

9. O funcionário satisfeito atrai outras p~ssoas para trabalhar 

na empresa, facilitando assim o processo de recrutamento. 

10. Nas negociações e dissídios coletivos Se os empregados es 

tão satisfeitos com o trabalho, torna-se mais fácil dirigir as 

negociações. Por ocasião da já citada greve dos metalúrgicos 

nas cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caeta 

no do Sul, notava-se uma necessidade muito grande por _.parte 

dos 6perários em dialogar com os ·empresários. 

Muito embora·os Últimos não aceitassem o diálogo, mas provavelme~ 

te, caso ele se efetuasse, poder-se-ia prever que iria recair so 

bre a insatisfação no trabalho 2. 

Mais uma vez, ao não aceitar o diálogo, nossos empresários perd~ 

ram a chance de concretizar estratégias que possibilitassem medir 

o grau de satisfação no trabalho por parte dos operários e investi 
i 

2 Para um estudo mais detalhado consultar: Folha de São Paulo -"Em 

presários não querem renegociar", pág. 25 de 24.04.80; "Macedo 

nao negociará", pág. 16, de 25.04.80; "Empresários da FIESP 

não voltarão às negociações", pág. 16, de 25.04.80; "Grupo 14 

desmente intenção de acordo", pag. 37, de 13.04.80. Consultar 

também a Revista Isto~ n9 170, de 26.03.80, n9 172, de 9.4.80 

n9 174, de 23.04.80; n9 176, de 07.05.80. 
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gar as causas que estão impedindo que tal satisfaç~o ocorra. 

Procuramos demonstrar atrav~s desses dez itens a importincia ~m se 

atentar para a satisfação no trabalho como um processo inerente em 

se alcançar níveis melhores de produtividade. E importante notar 

que para muitos empresários e administradores a satisfação no tra 

balho prov~m somente de fatores físicos tais, como restaurante- no 

local de trabalho e convênios de assistência mêdico-hospitalar etc. 

Assumir a satisfação no trabalho como decorrente de somente tais 

fatores e possuir uma visão muito limitada da natureza e das meti 

vações humanas. A satisfação no trabalho abrange características 

que compõem a própria tarefa que o empregado executa, no sentido 

de fazer com que cada vez mais suas potencialidades sejam ~tiliza 

das ~m relação ao desempenho no trabalho. 

Metodologia 

A metodologia empregada em nossa pesquisa-piloto ir~ abranger os 

seguintes itens: 

1. Definição da amostra 

A população abrange gerentes, supervisores, assessores, assis 

tentes e outros cargos que trabalham em oito empresas; inclui~ 

cio as do tipo.governamental de capital misto, 
r 

multinacionais 

e nacionais de capital privado. Nessas oito empresas foram en 
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* trevistadas 187 pessoas pertencentes aos var1os cargos enumera 

dos acima, cuja distribuiçâo e a seguinte: 

Empresas Nacionais 59 entrevistados 

Empresas Governamentais 78 entrevistados 

Empresas Multinacionais 50 entrevistados 

O projeto inicial dessa pesquisa-piloto propunha-se a entrevistar 

somente gerentes que possuíssem curso universitário. Porém, ao inl 

ciarmos a pesquisa defrontamo-nos com um problema básico. Das oito 

empresas que autorizaram a pesquisa, somente duas permitiram que o 

pesquisador entrevistasse os respondentes. Nas demais a pesquisa 

foi entregue a um representante da própria empresa e esse se incum 

biu da distribuiçâo da mesma. Muito embora enfatizássemos que a 

pesquisa deveria ser desenvolvida no âmbito gerencial, essa reco 

mendaçâo não pôde ser atendida, sendo que pessoas de diversos car 

gos participaram da amostra. No nosso entender, em se tratando de 

uma pesquisa-piloto, julgamos por bem nâo excluir da amostra esses 

demais cargos, uma vez que, em sua maioria, os respondentes se ca 

racterizavam como dirigentes empresariais. 

2. Definiçâo das Variáveis 

* 

Foram utilizadas nesta pesquisa seis variáveis básicas: 

a) Formação Universitária do Respondente 

O objetivo dessa variável e o de medir a formação universi 

tária em relação ao tipo de empresa em que atua. 

Um questionário foi retirado da amostra, em virtude de o entre 

vistado ter respondido apenas a primeira parte, não preenche~ 

do a segunda. Então foram tabulados 186 questionários. 
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b) Idade do.Respondente 

Objetiva medir se existem diferenças entre faixas de idade 

em relação ao tipo de empresa à qual pertence. 

c) Cargo 

Objetiva medir em quais das várias areas que compoem a org~ 

nização pertencia o respondente. Observou-se, porém, que em 

muitos questionários os indivíduos não especificaram em re 

lação a que area o cargo era exercido. 

d) Tempo no Cargo 

Procuramos investigar a experiência do indivíduo na 

específica que desempenhava. Foi expresso em número 

ses. 

e) Tempo na Empresa 

função 

de me 

Indicado em numero de meses, reflete a experiência específ! 

ca do indivíduo dentro da empresa onde trabalha. 

f) Salário 

Foram criadas três faixas salariais no sentido de se obser 

var se existe alguma relação entre cargo do ocupante e salá 

rio, tempo no cargo e salário, e tempo na empresa e salá 

rio. 

3~ Instrumento de Medição 

A fim se de poder medir o nível de satisfação que 'os dirige~ 

tes demonstram em relação ao trabalho que desempenham nas orga 
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11izaç6es, foi construido um question~rio, dividido em duas pa! 

tes, contendo cada uma delas trinta questões. Tanto a primeira 

parte como a segunda são compostas de quatro alternativas, se~ 

do que na primeira parte as respostas solicitadas situam-se ao 

nível probabilístico. As alternativas dessa primeira parte 

sao: 

Definitivamente nao 

Provavelmente nao 

Provavelmente sim 

Definitivamente sim 

As respostas solicitadas na segunda parte situam-se ao nível 

quantitativo. As alternativas dessa segunda parte são: 

Nunca 

Algumas vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

Tanto na primeira parte como na segunda, bastava o indivíduo indi 

car com um "X" a alternativa que melhor representava sua opinião 

sobre a questão a ser respondida. A elaboração das sessenta que~ 

t6es foi baseada na tipologia de William W. Dettelback e Philip 

2 Kraft , versando sobre satisfação no trabalho. Essa tipologia e 

composta de oito itens e a seguir iremos descrever cada um deles 

2 
WILLIAM W. DETTELBACK e PHILIP KRAFT, "Organization Change Through 

Job Enrichment'', em Training and Development Journal, August, 
1971, p~gs. 2-6. 



relacionados com as quest6es do questionirio. 

A) O trabalho em si e interessante 

Essa categoria~ composta das seguintes quest6es: 

l~ Parte: 2, 5, 7, 12, L3, 26, 28 e 30. 

2~ Parte: 4, 7, 11, 16, 22, 23 e 26. 

. 113. 

O dirigente que esti motivado em relação a esse item sente-se 

realizado e satisfeito, o trabalho lhe proporciona interesse, 

gostando da forma como o desenvolve. O trabalho nao se torna 

rotineiro com o passar do tempo, considerando-o bem variado. I 

dentifica-se com o seu trabalho e sente ~ontade em fazê-lo. 

Não pretende mudar de empresa, nem ser transferido para outra 
... 
area na mesma empresa. 

B) Não existe desperdicio de tempo nem de esforço no desenvolvi 

menta do trabalho. 

Essa categoria é c0mposta das seguintes quest6es: 

1~ Parte: 13 e 17 

2 a. P t 1 ar e: , 6 e 15 

O dirigente que esti motivado em relação a esse item nao supoe 

que está perdendo muito tempo por causa da forma como desemp~ 

nha suas funç6es, nem que seu tempo seja desperdiçado devido à 

má organização da empresa ou do próprio trabalho. Observa tam 

bém que não há um grande desperdicio de esforço na,execução do 

trabalho. Considera que todas as partes em que se compoe seu 
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trabalho s~o importantes. 

C) Não sente necessidade de maior liberdade para planejar o traba 

lho. 

Essa categoria~ composta das seguintes questões: 

l a IJ - 8 22 . arte: b, e . 

a 2. Parte: 5, 10, 14, 20 e 24. 

O dirigente motivado em relação a esse item possui um grau con 

siderivel de liberdade em determinar a forma pela qual o seu 

trabalho deve ser feito. Acredita ainda que o seu trabalho es 

ti bem org~nizado, tornando-se ficil desempenh5-lo de forma e 

ficiente. N~o acredita que poderia realizar mais no trabalho, 

mesmo- se tivesse maior liberdade, uma vez que consegue atingir 

os objetivos a que se propõe. Quase sempre tem oportunidade de 

decidir a forma como seu trabalho tem de ser feito. Possui uma 

quantidade de informação consider5vel para desempenhar o traba 

lho de forma satisfatória. 

D) Ele sabe as razoes, por que e quando seu trabalho deve ser fei 

to. 

Essa categoria e composta das seguintes questões: 

a 
~. Parte: 3 e 14. 

2~ Parte: 8, 17 e 28 

O dirigente motivado em relaç~o a esse item sabe por si só se 

esti desempenhando bem ou mal o próprio trabalho e realmente 
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decide sobre como o mesmo deve ser feito. Quase sempre toma de 

cisões a respeito do pr6prio trabalho. f capaz de organizar a 

programação com respeito a quando as tarefas devam ser realiz~ 

das e sabe a-presentar soluções para problemas importantes que 

surgem em seu trabalho. 

E) O trabalho que desenvolve lhe proporciona oportunidades. 

Essa categoria e composta das seguintes questões: 

1~ Parte: 11, 15, 18, 20 e 25. 

2~ Parte: 3, 12, 21 e 30. 

O dirigente motivado em relação a esse item acredita que o seu 

trabalho atual ainda lhe esteja proporcionando um certo gr;;tu 
I 

de aprendizagem, está satisfeito com as funções que desenvolve, 

uma vez que espera fazer carreira na pr6pria empresa. Não acre 

dita que, em termos de promoções, tenha chegado ao ponto máxi 

mo de sua carreira. Nunca - ou poucas vezes - achou que deve 

ria ter sido promovido e não o foi. Também não acredita que t~ 

nha sido promovido tardiamente, como também não acredita que a 

política de promoção da empresa lhe é prejudicial. Considera 
I 

que o trabalho que desenvolve exige dele um alto grau de habi 

lidade. 

F) O trabalho que desenvolve proporciona-lhe uma resposta (Feed-

Back). 

Essa categoria e composta das seguintes questões: 



G) 
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a 1. Parte: 1, 9, 19, 24, 27 e 29. 

2~ Parte: 27 

-O dirigente motivado neste aspecto sente que as tarefas sao es 

tabe lecidas de tal forma que lhe permitem obter informações co~ 

sider5veis, podendo us5-las para controlar o pr6prio trabalho, 

corrigindo assim seus erros e aumentando seu desempenho. Ele 

est5 satisfeito com o modo como obtém informações e percebe 

que através delas surgem oportunidades de saber quais os erros 

que est5 cometendo, procurando assim, corrigi-los. 

~ 

O trabalho nao e muito supervisionado. 

Essa categoria e composta das seguintes questões: 

1~ Parte: 4, 10, 16 e 21. 

2~ Parte: 19. 

-O dirigente motivado neste campo nao sente que seu trabalho e 

muito controlado. Não sente que seu superior exerce muita su 

pervisão sobre o que executa, ou que pudesse trabalhar melhor 

com menos supervisão. 

H) Sente que o trabalho e mais valorizado caso venha a se e~for 

çar mais. 

Essa categoria é composta das seguintes questões: 

a 2. Parte: 2, 9, 13, 18 e 25. 

O dirigente m~tivado neste campo sente que é valorizado quando 

se esforça mais em relação ao trabalho que desenvolve e esse 
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esforço promove conseqU~ncia a longo prazo. Ele nio se sente 

-como uma peça de uma grande engrenagem, cujo esforço nao e pe! 

cebido e não sente também q~e seus esforços redundariam em maio 

res problemas e não serviriam para nada. 

Uma vez estabelecidas essas oito categorias, atribuíram-se às 4 al 

ternativas de cada questão escores variando de 1 a 4, formando as 

sim uma escala onde o maior grau de satisfa~ão recebeu escore 4 e 

o ma1s baixo grau recebeu escore 1. tntre esses dois pólos ~plic~ 

ram-se os escores 3 e 2. Assim, cada categoria irá comportar um ce! 

to nGmero de escores e freqU~ncia. 

Na categoria A, por exemplo, os escores 1rao variar de 15 a 60, u 

ma vez que ela comporta quinze questões que multiplicadas pelo es 

core máximo que é 4 resulta em 60 pontos. Distribuiu-se então o in 

tervalo 15-60 entre quatro quartis representados por Q1 , Q2 , Q3 e 

Q4 . Associando-se esses quartis com os escores, temos: 

Ql demonstra um alto grau de insatisfação. 

Q2 demonstra uma insatisfação moderada. 

Q3 demonstra uma satisfação. 

Q4 demonstra um alto grau de satisfação .. 

4. Pré-Teste 

Foi desenvolvido um pré-teste antes de iniciar a pesquisa ju~ 

to a dezesseis alunos de uma faculdade de administraçio da ci 
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dade de São Paulo. Todos esses alunos ocupam cargos de 
~ 

gere~ 

cia e supervisão nas empresas em que trabalham. Ap6s terem res 

pendido ao questionário, estabeleceu-se urna entrevista com ca 

da um dos participantes no sentido de se saber o grau de difi 

culdade em relação ao mesmo. Todos afirmaram que as quest6es 

estavam muito claras e objetivas, não encontrando nenhuma difi 

culdade em iespond~-las. Salientaram ainda que algumas que~ 

t6es eram muito semelhantes. Para responder ao questionário o 

tempo empregado foi, em m~dia, de 30 minutos. 

Urna vez estabelecido o problema a ser pesquisado e a metodologia 

ernprygada, vamos no capítulo seguinte analisar os dados obtidos na 

pesquisa-piloto em relação às categorias estabelecidas. 



CAPITULO 6 

ANÁLISE DO RESULTADO DA PESQUISA-PIL6TO 

Este capitulo ir~ examinar os resultados relevantes sobre a prop~ 

sição das hip6teses a respeito da satisfaç~o do dirigente em rela 

ção ao trabalho que desenvolve na empresa. Esses resultados serao 

analisados e caso haja alguma discrepância entre a hipétese e o re 

sultado ser~ ent~o discutido. 

A pesquisa piloto começou a ser aplicada em 12 de março de 1980, 

terminando em 23 de junho de 1980 . 

. 119. 
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Análise dos Dados Obtidos 

A) VARIÁVEIS DEPENDENTES 

No que diz respeito às variáveis dependentes da - . pesquisa, var1os 

cruzamentos foram feitos: 

1. Cruzamento dos Dados referente à Formação Universitária versus 

Tipo de Empresa. (Quadro 1) 

Em relação as empresas nacionais e governamentais nao há uma 

diferença significativa para as profissões de engenheiro e ad 

ministrador. Nas empresas governamentais a profissão de advog! 

qo aparece com uma freqtiência relativa muito baixa. Por outro 

lado, nas empresas multinacionais, surpreende o fato de uma 

freqtiência relativa da profissão de engenheiro, ter sido muito 

baixa em relação a essa amostra específica. Em relação à amos 

tra total o maior número de participantes está representado na 

profissão de administrador de empresa. Porém, em termos de fre 

qtiência relativa, não assume um caráter significante. 

Pode-se afirmar, então, que houve uma distribuição dos questi~ 

nários mais ou menos homogênea no que diz respeito à formação 

Gniversitária do respondente. 



QUADRO 1 

TIPO DE 
EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA rv1ULTINACIONAL T o T A L 

EMPRESA 

FORMAÇÃO FreqÜência FreqÜência FreqÜência FreqÜência FreqÜência Freqüência FreqÜência I FreqÜência 
UNIVERSITÁRIA Absoluta Relativa I Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

,J Engenheiros 14 23,7% 22 28,5% 1 2% 37 19,9% 

Administradores 19 32,2% 21 27,3% 11 22% 51 27,4% 

Economistas 9 15,3% 11 14' 3% 5 10% 25 
I 

13,4% 

Advogados 7 11,8% 1 1,3% 10 20% 18 9 '7% 
I 
I 
I 

Outros 4 6,8% 19 24' 7% 15 30% 38 20,4% 

Não possui nível 2 3,4% 2 2,6% 3 6% 7 3,8% universitário I 
Não responderam 4 . 6,8% 1 1,3% 5 10% 10 5,4% 

TOTAL 59 100% 77 100% 50 100% 186 100% 
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2. Cruzamento dos Dados referente à Idade do Respondente em rela 

çao ao· Tipo de Empresa. (Quadro 2) 

A freqU~ncia relativa demonstra urna diferença significativa na 

faixa de idade entre 31 e 40 anos para cada tipo de empresa e 

também no resultado total. Nessa faixa de idade a maior freqU~~ 

cia relativa pode ser observada nas empresas nacionais com 

66,1%. 

Em relação à faixa de idade de até 30 anos, a maior freqUência 

relativa ocorreu nas empresas governamentais. 

Na faixa de idade de mais de 40 anos, ocorre urna freqUência re 

lativa significante nas empresas rnultinacionais. 

Em consideração à pesquisa, pode-se afirmar que a maior parte 

dos dirigentes entrevistados são jovens que se situam na faixa 

de idade entre 31 e 40 anos. 



QUADRO 2 

TIPO DE EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERi'-JAMENTAL EMPRESA MULTINACIONAL T o T A L 
IDADE EMPRESA -

"- . FreqÜência "- "- "- "- "- ,,_ . 
ros FrequenCla Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia Frequenc1a 

RESPONDENTES Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Até 30 anos 12 20,3% 15 19,5% 5 10% 32 17,2% 

De 31 a 40 anos 39 66,1% 50 64,9% 24 48% 113 60,8% 

Mais de 40 anos 7 11,9% 12 15,6% 21 42% 40 21,5% 

Não responderam 1 1,7% - - - - 1 0,5% 

TOTAL 59 100% 77 100% 50 100% 186 100ça 
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j. Cruzamento dos Dados referentes ao Cargo do Entrevistado versuso 

Tipo de Empresa. (Quadro 3) 

Em termos do cargo que os entrevistados ocupam, nota-se uma fre 

qU~ncia relativa significativamente maior em relaç~o ao 

de gerente tanto para cada tipo de empresa como para o 

que elas representam na amostra. 

cargo 

total 

A maior freqUência relativa observada em relação aos gerentes 

é em empresas multinacionais com 80%. 

No total da amostra, a freqUência relativa de gerentes apar~ 

ce com 68,9%, representando assim uma boa participação 

cargo na amostra. 

-

desse 



\~ 

QUADRO 3 

TIPO DE 
EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMEi'JTAL EMPRESA MULTINACIONAL T o T A L 

EMPRESA 
• 

CARGO FreqUência FreqUência Freqüência Freqüência FreqÜência Freqüência Freqüência Freqüência 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Gerente 46 78% 42 54,5% 40 80% 128 68,9% 

Supervisor 10 17% 28 36,4% 3 6% 41 22% 

Outros 3 5% 7 9,1% 7 14% 17 9,1% 

TOTAL 59 100% 77 100% 50 100% 186 100% 
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4. Cruzamento dos Dados referente ~ Tempo no Cargo versus o Tipo 

de Empresa. (~adro 4) 

O Quadro n9 4 representa a relação que se estabelece entre o 

tempo de permanência do entrevistado no cargo e os três tipos 

de empresa. 

As freqtiências absolutas para empresas governamentais e multi 

nacionais não apresentam diferenças significativas. 

No que se refere ã freqtiência relativa, as empresas nacionais 

apresentam um maior percentual situado nas faixas de O a 12 me 

ses e 13 a 24 meses, tota1izando 61%. 

Em relação aos três tipos de empresa, nota~se uma freqtiência 

relativa significativa na faixa de O a 12 meses, que aparece 

com 24,8%. 

Podemos afirmar, então, que a nossa amostra abrangeu uma pare~ 

la significativa de entrevistados, cuja permanência no cargo 

se situa de O a 36 meses. 



QUADRO 4 

i I 

TIPO DE EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVE.RNAI\1ENTAL EMPRESA MULTINACIONAL T o T A L 
TE1\1PO 

EMPRESA 

EM FreqÜência FreqÜência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência 
MESES Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

o - 12 18 30,5% 14 18,2% 14 28% 46 24,8% 
. -

' 
13 - 24 18 30,5% 10 13% 7 14% 35 18,8% 

25 - 36 8 13,6% 16 20,8% 6 12% 30 I 16,1% 

37 - 48 4 6,8% 13 16,9% 6 12% 23 12,4% 

49 - 60 1 1 '7% 9 11 '7% 4 8% 14 7,5% 

61 - 72 3 5% 6 7 '7% 7 14% 16 8,6% 
...... 

Mais de 72 6 10,2% 9 11 '7% 5 10% 20 10,7% 
' ... 

Não responderam 1 1, 7% - - 1 2% 2 1,1% 

,. 

TOTAL 59 .100% 77 100% 50 100% 186 100% 
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5. Cruzamento entre Tempo na Empresa e Tipo de Empresa (Quadro 5) 

O Quadro n9 5 demonstra a relação que existe entre o tempo de 

perman~ncia do entrevistado na empresa e o tipo de empresa. 

Existe uma freqU~ncia, tanto absoluta como relativa, signific! 

tivamente maior na faixa "mais de 72 meses", tanto para cada 

empresa em separado como para o total dos tipos de empresa. Em 

relação a esta faixa e, considerando esses tr~s tipos, as em 

presas rnultinacionais apresentam urna freqUência relativa maior 

em rela~ão aos outros dois tipos. 

Tal fato demonstra que a maior parte dos entrevistados que pa~ 

ticiparam da amostra, apresenta um grau de vivência muito bom 

em relação às empresas às quais pertencem. 

--------------------



'QUADRO 5 

TIPO DE EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVER1'1Al\1ENTAL EMPRESA MULTINACIONAL T o T A L· j 

TEMPO 
5\1PRESA J 

f'.- • FreqÜência FreqÜência FreqÜência 
,,_ .. 

FreqÜência Freqi.lência FreqÜência EM FrequenCla FrequenCla 
MESES Absoluta Relativa· Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

o - 12 7 11,9% 2 2,6% 4 8% 13 7% 

13 - 24 6 10,2% 3 3,9% o - 9 
I 

4,8% 

25 - 36 5 8,5% 2 2,6% 3 6ó' 'ó 10 5,4% 

I 

37 - 48 3 5% 10 13% 5 10% 18 9,7% 

49 - 60 7 11,9% 10 13% 1 2% 18 9 '7% 

61 - 72 7 11,9% 5 6,5% 3 6% 15 8,1% 

Mais de 72 24 40,6% 45 58,4% 33 66% 102 54,8% 

Não responderam - - - - 1 2% 1 0,5% 

TOTAL 59 100% 77 100% 50 100% 186 100% 
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A. Cruzamento dos Dados referente· ao Sal~rio dos Entrevistados 

versus o Tipo de Empresa. (Quadro 6) 

O Quadro n9 6 demonstra a relação que se estabelece em faixas 

salariais e tipos de empresas. 

Considerando- se os três tipos de empresa notam-se freqtiênci as 

relativas maiores, em relação às faixas salariais de CR$ 61.000,00 

a CR$ 90.000,00 e superior a 'CR$ 90.000,00. 

A maior freqUência relativa observada situa-se nas empresas 

multinacionais na faixa de CR$ 61.000,00 a CR$ 90.000,00. 



QUADRO 6 

TIPO DE EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA MULTINACIONAL T o T A L 
EMPRESA 

SALÃRIO FreqUência Freqliência Freqliência Freqliência Freqliência Freqliência Freqliência Freqliência 
·Cr$ Absoluta Relativa Absoluta Relativa Relativa Absoluta Relativa Absoluta 

30 à 60.000 16 27,1% 17 22,1% 4 8% 37 19,9% 

61 à 90.000 19 32,2% 32 41,6% 25 50% 76 40,9% 

Acima de 
24 40,7% 28 36,3% 20 40% 72 38 '7% 90.000 

Não responderam - - - - 1 2% 1 .. 0,5% 
' 

TOTAL 59 100% 77 100% 50 100% 186 100.% 

,. 
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7. Cruzamento de Dados referente ao Cargo dos Entrevistados com 

as Faixas Salariais para os tr~s tipos de Empresa . (Quadro 7) 

O Quadro n9 7 demonstra a realção entre faixas salariais e ti 

pos de cargo dos entrevistados, primeiramente de forma isolada 

para as empresas nacionais, governamentais e multinacionais. A 

Gltima columa retrata o total geral para cada faixa salarial. 

De acordo com o teste de independ~ncia·, pode-se afirmar que ~s 

variáveis sao dependentes para os três tipos de empresa· . 

a) Empresas Nacionais 

As tend~ncias demonstram que: 

Gerentes: Faixas salariais situadas entre CR$ 61.000,00 a 

CR$ 90.000,00 e superior a CR$ 90.000,00. 

Supervisores: Faixa salarial situada entre CR$ 30.000,00 e 

CR$ 60.000,00. 

Outros: Faixa salarial situada superior a CR$ 90.000,00. 

b) Empresas Governamentais 

As tend~ncias demonstram que: 

Gerentes: Faixa salarial situada superior a CR$ 90.000;00. 

Supervisores: Faixa salarial situada entre CR$ 61.000,00 e 

CR$ 90.000,00. 
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Outros: Faixa salarial situada entre CR$ 30.000,00 e 
CR$ 60.000,00. 

c) Empresas Multinacionais 

As tend~ncias demonstram que: 

Gerentes: Faixa salarial situada é superior a CR$ 90.000,00. 

Supervisores: Faixa salarial situada entre CR$ 30.000,00 a 

CR$ 60.000,00. 

Outros: Faixa salarial situada entre CR$ 61.000,00 e 
CR$ 90.000,00. 

Pode-se perceber que a maior parte dos entrevistados esti si 

tuada no cargo de gerente cuja faixa salarial -e superior 
a CR$ 90.000,00. 

·-



QUADRO 7 

CARGO EMPRESA NACIONAL ' EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA MULTINACIONAL 
TOTAL 

CR$ 
SALÁRIO Gerente Supervisor Outros Total Gerente Supervisor Outros Total Gerente Supervisor Outros Total GERAL 

30 a 60.000 8 8 - 16 3 8 6 17 1 3 - 4 37 

I 
I 

61 a 90.000 19 - - 19 
I 

18 13 1 32 18 - 7 25 76 
I 

Acima de 19 2 3 24 I 21 7 - 28 20 -
I 

- 20 72 
90.000 

J ' 

Não 
I I ' 1 1 1 ,... - - - - - - - - I -

responderam 

TOTAL 46 10 3 59 42 28 7 77 40 3 7 50 186 
I 
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8. Cruzamento de Dados referente a Tempo no Cargo versus Faixa 

Salarial para os tr~s tipos de empresa . (Quadro 8) 

O Quadro n9 8 demonstra a relação que se estabelece entre fai 

xas salariais e tempo de permanência no cargo, primeiramente 

de forma isolada para as empresas nacionais, governamentais e 

multinacionais. A Última coluna demonstra o total geral para 

período de perman~ncia no cargo. 

De acordo com o teste de independ~ncia, pode-se afirmar que as 

variiveis sao dependentes'para os três tipos de empresa~. 

a) Empresas Nacionais 

As tendências demonstram que: 

Tanto de zero a 24 meses como de 25 a 48 meses de permane~ 

cia no cargo a maior concentração da freqU~ncia absoluta e 

observada em relação ~ faixa salarial maior que CR$ 90.000~U 

Tanto de 49 a 72 meses como para mais de 72 meses de perm~ 

nência no ~argo a maior concentração da freqüência absoluta 

é observada em relação à faixa salarial de CR$ 30.000,00 a 

CR$ 60.000,00. 

Nesta amostra, no que tange ~s empresas nacionais, pode-se de 

duzir que provavelmente elas nao possuem um orgao 'de planej! 

menta de pessoal responsável por um plano de carreira. Como se 
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pode observar, pessoas que apresentam um menor tempo de perm~ 

n~ncia no cargo recebem salirios maiores. Pode-se argumentar 

que ess~ menor perman~ncia significaria uma promoção na pro 

pria empresa. Porém, analisando o quadro seguinte que demons 

tra o tempo de perman~ncia na empresa versus faixa 

vamos perceber que a nossa observação se mantém. 

b) Empresas Governamentais 

As tend~ncias demonstram que: 

salarial, 

De zero a 24 meses de permanência no cargo a faixa salarial 

se mantém entre CR$ 30.000,00 e CR$ 60.000,00. 

De 25 a 48 meses de perman~ncia na cargo a faixa salarial 

é superior a CR$ 90.000,00. 

De 49 a 72 meses de perman~ncia no cargo a faixa salarial 
I 

se situa entre CR$ 61.000,00 e CR$ 90.000,00. 

Acima de 72 meses de perman~ncia, a tend~ncia demonstra que 

a faixa salarial é superior a CRS 90.000,00~ 

c) Empresas Multinacionais 

As tendências demonstram que: 

Tanto para o pe~fodo de zero a 24 meses como para o perfodo 
'· 

de 25 a 48 meses de permanência no cargo, a faixa 'salarial 
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se situa entre CR$ 61.000,00 e CR$ ~0.000,00. 

Tanto para o período de 49 a 72 meses corno para o período 

de acima de 72 meses de permanência no cargo, a faixa sala 

rial e superior a CR$ 90.000,00. 

Provavelmente, destes dados da amostra pode-se inferir que as em 

presas rnultinacionais apresentam uma política eficiente de adminis 

tração salarial, uma vez que pessoas com um maior período de perm~ 

nência no cargo estão situadas em faixas salariais mais elevadas. 

Tal fato pode vir a demonstrar que o aumento salarial proveniente 

de uma avaliação de desempenho é bem administrado. 



QUADRO 8 

FAIXA EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNJ-\i\.1ENTAL EMPRESA MULTINACION.A.L ALARIA L 
TEMPO CR$ TOTAL 

EM 30.000 61.000 Acima 30.000 61.000. A a~ 30.000 61.000 Aa~ma Total GERA L 
MESES a a de Total a a Total a a 

60.000 90.000 90.000 60.000 90.000 90.000 60.000 90.000 90.000 

O a 24 7 14 15 36 8 12 4 24 2 12 7 21 81 

25 a 48 1 4 7 12 4 9 16 29 2 - 6 4 12 53 

I 

49 a 72 2 1 1 4 2 I 9 4 15 - 5 6 11 30 
I 
' 

Mais de 3· 2 1 6 - 3 2 4 9 - 2 3 5 20 
72 meses 

Não - - - 1 - - - - - - - 1 2 responderam . 
TOTAL 13 21 24 59 17 32 28 77 4 25 20 50 186 

. 
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9. Cruzamento de Dados referente a Tempo de Perman~ncia na Empr~ 

sa em relação a Faixas Salariais. (Quadro 9) 

O Quadro n9 9 demonstra a relação que se estabelece entre fai 

xas salariais e tempo de perman~ncia do entrevistado na empr~ 

sa, primeiramente de forma isolada para as empresas nacionais, 

governamentais e multinacionais. A Última coluna demonstra o 

total geral para períodos de perman~ncia na empresa. 

De acordo com o teste de independ~ncia, pode-se afirmar que as 

variáveis sao deependentes para os três tipos de empresa . 

a) Empresas Nacionais 

As tend~ncias demonstram que: 

Para o período de zero a 24 meses de perman~ncia na empresa, 

a maior concentração de freqti~ncia absoluta ~ observada em 

relação ã faixa salarial superior a CR$ 90.000,00. 

Tanto de 25 a 48 meses como de 49 a 72 meses de permanência 

na empresa ,as maiores concentrações de freqU~ncias absolutas 

e observada em relação às faixas salariais de CR$ 61.000,00 

a CR$ 90.000,00 e superior a CR$ 90.000,00. 

Para um período de perman~ncia na empresa maior que 72 me 
'· 

ses ,a faixa salarial se situa entre CR$30.000,00 e CR$610.000,00. 
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Conjugando as tendências de tempo de permanência no cargo com 

o tempo de permanência na empresa, pode-se observar que, em r~ 

lação aos entrevistados, as empresas nacionais não apresentam 

um setor eficiente de planejamento de pessoal,nem se prepcupam 

em criar planos de carreira para seus funcionário?, pois pe~ 

soas com um tempo menor de permanência, tanto em relação ao, 

cargo como em relação i pr6pria empresa, percebem ~salários 

maiores do que aqueles que estão há mais tempo nestas organiz~ 

ções empresariais. 

b) Empresas Governamentais 

As tendências demonstram que: 

De zero a 24 meses de permanência na empresa, a faixa sala 

rial se mantEm de CR$ 6l.ooo;oo e CR$ 90.000,00. 

Para o período de 25 a 48 meses de permanência, a faixa sa 

larial E superior a CR$ 90.000,00. 

Tanto para o período de 49 a 72 meses como para mais de 72 

meses de permanência na empresa, a faixa salarial se situa 

entre CR$ 61.000,00 e CR$ 90.000,00. 

c) Empresas Multinacionais 

As tendências demonstram que: 

De zero a 24 meses de permanência na empresa, a faixa sala 
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rial se mantém entre CR$ 61.000,00 e CR$ 90.000,00. 

Para o período de 25 a 48 meses de permanência, a faixa sa 

larial se situa acima de CR$ 90.000,00. 

Tanto para o período de 49 a 72 meses como para o período 

de mais de 72 meses de permanência, a faixa salarial se si 

tua entre CR$ 61.000,00 e CR$ 90.000,00, observando para es 

se Último período uma tendência um pouco menor para a faixa 

salarial acima de CR$ 90.000,00. 

Para os três tipos de empresa nota-se a seguinte tendência: 

Para o período de zero a 24 meses, a faixa salarial se situa 

entre CR$ 61.000,00 e CR$ 90.000,00. Pará um período de perm~ 

nência de 25 a 48 meses, a faixa salarial se situa acima de 

CR$ 90.000,00. Tanto para o período de 49 a 72 meses como para 

o período acima de 72 meses, o salário se situa na faixa de 

CR$ 61.000,00 a CR$ 90.000,00. 



QUADRO 9 

FAIXA 
EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA MULTINACIONAL ALARIAL TOTAL 

. TEMPO CR$ 30.000 61.000 Acima 30.000 61.000 Acima I 30.000 61.000 Acima GERAL EM a a de Total a a de !Total a à de Total 
MESES 60.000 90 000 90 000 60.000 90.000 90.000 60.000 90.000 90.000 

O a 24 4 3 7 14 1 3 1 5 - 4 - 4 23 

I 

2s·a 48 1 3 3 7 4 2 6 12 2 
I 

2 4 8 27 

l 
49 a 72 2 6 6 14 2 9 4 15 1 I 2 1 4 33 I 
Mais de 9 7 8 24 10 18 17 45 1 17 15 33 102 
72 meses 

' 
Não - - - - - - - - - - - 1 1 

responderam 

TOTAL 
J 

16 19 . 24 59 17 32 28 77 4 25 20 50 186 
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10. M~dia Aritm~tica de algumas vari5veis dependentes. (Quadro 10). 

O Quadro nv 10 mostra a m~dia aritm~tica das freqU~ncias abso 

lutas para as variáveis tempo de perman~ncia no cargo,tempo de 

per~an~ncia na empresa, idade e salário em relação a cada tipo 

de empresa e para _o~ tr~s juntos. A m~dia aritmética foi calcu 

lada a partir de cada valor isoladamente e não por intervalos. 

Assim, percebe-se que em média os dirigentes mais jovens encon 

tram-se nas empresas multinacionais e nacionais. Em relação ao 

tempo de permanência no cargo, não existem diferenças signif~ 

cativas. Porém, para a variável tempo de permanência na empr~ 

sa, as· multinacionais apresentam uma média relevante 

quando se compara com a média das empresas nacionais e govern~ 

mentais. Esse aspecto pode ser explicado, talvez, pelo fato de 

as multinacionais apresentarem uma m~dia salarial maior em re 

!ação aos outros dois tipos de empresa 

Nesta parte apresentamos a tabulação das variáveis dependentes 

que traduzem informações a respeito dos entrevistado~. Na pa~ 

te que segue iremos analisar as questões formuladas para o 

questionário, agrupando-as em oito categoiias, sendo que cada 

uma delas representa uma hipótese. 

1~ Hipótese: Ao contrário dos empregados em níveis mais baixos, 

que trabalham nas organizações empresariais, o dirigente está 

bem motivado em relação a seu trabalho, ~ercebendo que o traba 

lho em si ~ interessante. 

t 



QUADRO 10 

-

~ EMPRESA EMPRESA EMPRESA MJ:DIA GERAL VJ NACIONAL· GOVERNAMENTAL MUL TINACIONAL s 

Tempo no cargo 36 meses 42 meses 41 meses 40 meses 

Tempo na Empresa 77 meses 89 meses 132 meses 96 meses 

Idade 35 anos 40 anos 33 anos 36 anos 

Salário CR$ 79.000,00 79.000,00 97.000,00 84.000,00 
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O Quadro n9 11 demonstra o total de escores para cada quartil 

e no geral. Os quartis possuem a seguinte significação: 

Ql Demonstra uma alta insatisfação. 

Q2 Demonstra uma insatisfaçã.o moderada. 

Q3 Demonstra satisfação. 

Q4 = Demonstra alta satisfação. 

De acordo com a teoria proposta por Herzberg, a nossa primeira 

hipótese se verificou, uma vez que nos três tipos de empresa 

os dirigentes empresariais demonstraram um alto nível de satis 

fação em relação ao trabalho que desenvolvem. O total geral 

mostra que para os três tipos de empresa â alta satisfação em 

relação ao fato de ser o trabalho interessante atinge 69,9%. 

Entre os três tipos, as e~presas multinacionais mostram uma 

maior freqUência relativa de 78% em relação ~s demais. 

Nós pressupomos que o interesse no trabalho está diretamente 

ligado com a realização. Neste sentido, concordamos com a teo 

ria de Herzberg de que este fator leva ~ satisfação no traba 

lho. 

2~ Hipótese: A satisfaçãp no trabalho faz com que nao haja de~ 

'perdicio de tempo nem de esforço em relação ao desenvolvimento 

do mesmo. 



QUADRO 11 

TIPO DE 
EMPRESA EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA MULTINACIONAL TOTAL GERAL 

QUARTIS Freqüência Freqüência Freqüência FreqÜência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Ql = 15 a 25 - - 2 2,6% - - 2 1,1% 

I 
Q2 = 26 a 37 I 1 1 '7% 9 11 '7% 2 4% 12 6,4% 

I 

Q3 = 38 a 49 16 27,1% 17 22,1% 9 18% 42 22,6% 
' 

I 
Q = 50 a 60 I 42 71,2% 49 63,6% 39 78% 130 69,9% 

4 
I 

TOTAL 59 100% 
' 

77 100% 50 100% 186 100% 
' 
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O Quadro n9 12 procura investigar se um dirigente emprega es 

forço desnecessário em trabálho ou se ele julga que está des 

perdiçando o tempo em relação ao mesmo. 

Observa-se, então, que a maior freqUência relativa se situa no 

39 quartil, ou seja, a maior parte dos dirigentes está satis 

feita em relação a essas características de tempo e esforço. 

ConseqUentemente, em sua maior parte estão satisfeitos ou mui 

to satisfeitos. O total geral dos três tipos de empresa revela 

que somente 17,7% não estão satisfeitos em relação ao tempo 

gasto e esforço empregado. Por outro lado, em termos de satis 

fação as empresas nacionais apresentam a maior freqUência rela 

tiva no 39 quartil com 55,9%. 

Assim, a maioria dos dirigentes empresariais demonstra que seu 

trabalho é importante. 

Considerando que julgar um trabalho importante implica em se 

sentir realizado, podemos .concluir que os dirigentes empres~ 

riais, na sua maioria, estão satisfeitos em relação ao traba 

lho que desenvolvem. 

3~ Hipótese: O dirigente satisfeito nao sente necessidade de 

maior liberdade para planejar o trabalho. 



QUADRO 12 

TIPO DE I 
EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAiv!E.NTAL E!'v!PRESA l\1UL TINA CI ONAL TOTAL GERAL 

'MPRESA 

QUARTIS FreqUência FreqUência FreqUência FreqUência Freqüência FreqUência FreqUência FreqUência 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

I 
1~6% 

I 

Ql = 5 a 8 - - 3 
I 

3,9% - - 3 

I I I 

I I I Q2 = 9 a 12 7 ll ,9% 18 23,4% 5 10% 30 I 16,1% 
I 
I 

I 

Q3 = 13 a 16 33 55,9% 36 46,7% 25 50% 94 50,6% 

! 

Q4 = 17 a 20 19 32 ,2% 20 26% 20 40% 59 31,7% 

TOTAL 59 
j 

100% 77 100% 50 100% 186 100% 
I 
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O Quadro n9 13 iri mostrar dados referentes ao maior ou menor 

grau de liberdade que os dirigentes possuem ao desenvolver uma 

determinada tarefa. 

De acordo com o teoria convencional, principalmente de McGre 

gor, quanto maior liberdade o dirigente tiver em relação ao de 

senvolvimento de como o trabalho deve ser feito, maior seri a 

sua satisfação em relação ao mesmo. 

Nesse sentido; observa-se uma freqU~ncia significativamente 

maior em relação ao 39 quartil, tanto para cada tipo de empr~ 

saem separado, como para os tr~s tipos juntos. 

Os dirigentes demonstram, então, que estão satisfeitos com o 

grau de liberdade que possuem em determinar a forma de como o 

trabalho deve ser desenvolvido. 

O fato de nao ocorrer um alto grau de satisfação em relação a 

essa hip6tese sugere que os dirigentes são capazes de realizar 

mais em seus trabalhos, caso tivessem um maior grau de liberda 

de nas decisões quanto aos mesmos. 

4~ Hip6tese: A satisfação no trabalho faz com que o dirigente 

saiba por que razões e quando o seu trabalho deve ser feito. 



QUADRO 13 

I 

TIPO DE 
EMPRESA 

EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA MULTINACIONAL TOTAL GEAAL 

Freqüência I Freqüência Freqüência Freqüência 
I 

Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência QUARTIS I Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
i 

Ql = 8 a 13 
I 

- - - - - - - -

a 20 I i 
15,3% 16 20,8% 12 24% 37 19,9% Q2 = 14 9 I I I I 

Q3 = 21 a 26 37 62,7% 47 61% 
I 

31 62% 115 61,8% 

q4 = 27 a 32 13 22% 14 18,2% 7 14% 34 18 '3% 

" TOTAL 59 100% 77 100% 50 100% 186 100% 
' 
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O Quadro n9 14 demonstra o nivel de conscientizaç~o do dirigeg 

te em relaç~o ao trabalho que executa. 

A rna1or concentraç~o de respostas deu-se no 39 quartil, vindo 

a seguir o 49 quartil, sendo que respectivamente uma parcela 

dos dirigentes estão satisfeitos em relaç~o a esse aspecto e u 

ma parcela um pouco menor estão altamente satisfeitos. 

Assim eles têm um conhecimento de quando estão desempenhando 

bem o trabalho e decidem sobre corno o mesmo deve ser desenvol 

vido. São capazes de programar as tarefas em termos de quando 

as mesmas devem ser realizadas e apresentam solttç6es para .Pr~ 

blernas importantes referentes ao trabalho que executam. 

Considerando-se os três tipos de ~rnpresa, ternos para o 39 qua! 

til urna freqUência relativa de 54,9% e para o 49 quartil 38,7% 

que, somados, resultam em 93,6%- denotando um bom grau de sa 

tisfação no trabalho. 

5~ Hipótese: O dirigente satisfeito considera que o trabalho 

que desenvolve ainda lhe proporciona oportunidades de aprender 

e se desenvolver profissionalmente. 



QUADRO 14 

TIPO DE 
E!viPRESA 

EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL El\1PRESA MULTINACIONAL TOTAL GERAL 

QUARTIS 
I 

Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa. 

Ql = 5 a 8 - - 1 1,3% - - 1 0,5% 
I I 

i I 

Q2 = 9 a 12 1 I 1 '7% 5 I 6,5% 5 10% 11 5,9% I 

I I 
Q3 = 13 a 16 31 52,5% 41 I 53,2% . 30 60% 102 54,9% 

i l I 
I 

30% 38 '7% Q4 = 17 a 20 27 45,8% 30 ,. 39% 15 72 

TOTAL 59 100% 
l 

77 100% 
J 

50 100% 186 100% 
I 

' 
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O Quadro n9 15 demonstra a expectativa do dirigente empres~ 

rial em relaç~o ao plano de carreira. 

Para a empresa governamental a maior freqU~ncia relativa ocor 

reu no 39 quartil, o que significa que os dirigentes desse ti 

po de empresa est~o satisfeitos quanto ã política de promoçoes. 

O fato de a maior freqU~ncia relativa n~o ocorrer no 49 qua! 

til, isto e, altamente satisfeito, explica-se, talvez, consid~ 

rando-se que o governo muitas vezes indica pessoas pertence~ 

tes a seu quadro político para vir a ocupar certas vagas, que. 

poderiam ser preenchidas por pessoal da própria emprysa. 

Por outro lado, para as empresas nacionais e multinacionais a 

maior freqU~ncia relativa ocorreu no 49 quartil, ou seja, eles 

est~o altamente satisfeitos com a política de promoções da em 

presa. Acreditam tamb~m que o trabalho atual tem sido muito 
... 
u 

til em relaç~o ao próprio desenvolvimento profissionil, e que 

tamb~m exige deles um alto grau de habilidade. 

Para os três tipos de empresa, houve uma diferença mínima do 

quarto para o terceiro quartil em termos de freqUência relati 

va, totalizando 90,9%, que demonstra que a maioria dos dirige~ 

tes est~o satisfeitos em termos de carreira. 

6~ Hipótese: Ele recebe informações por parte de seu superior 

sobre o trabalho que desenvolve. 



QUADRO 15 

-

TIPO DE 
EMPRESA EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA ~lliLTINAOIONAL TOTAL GERAL 

QUARTIS 11~ • ,,_ . 
FreqÜência "~ 

,,_ . "~ 11~ "- . FrequenCla Frequenc1a Frequencia FrequenCla Frequencia Frequencia FrequenCla 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Ql = 9 a 15 - - 1 1,3% - - 1 o, 5% ' 
i 

Q2 = 16 a 22 2 I 3,4% 10 13% 4 8% 16 8,6% 

I 

Q3 = 23 a 29 27 
. I 

45,8% 40 51,9% 17 34% 84 45,2% I 
I I 

- I 
Q4 = 30 a 36 30 50,8% 26 33,8% 29 58% 85 45,7% 

I ' 

TOTAL 59 100% 77 100% 50 100% 186 100% 

' 
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O Quadro n9 16 refere-se à avaliação do desempenho do dirige~ 
. 

te empresarial por parte de seu superior. 

Nas empresas governamentais e nacionais, observa-se que a fre 

qUência relativa maior se dá 'no 39 quartil, ou seja, eles es 

tão satisfeitos com a forma de corno são avaliados pelos seus 

superiores. Por outro lado, nas empresas rnultinacionais, os di 

rigentes estão altamente satisfeitos em relação a esse proce~ 

so. Talvez tal aspecto se explique pelo fato de que, nas ernpr~ 

sas rnultinacionais, o treinamento de dirigentes enfatizao sen 

tido de se saber avaliar um trabalho desenvolvido pelo subordi 

nado. 

Assim, os dirigentes sabem que, a partir dessa avaliação de d~ 

sernpenho, eles podem corrigir seus erros. Esse aspecto reforça 

o fator reconhecimento proposto por Herzberg, pois a avaliação 

de desempenho é um processo de reconhecimento do superior para 

com o dirigente. No aspecto geral, a freqUência relativa de 

monstra que os dirigentes estão satisfeitos com a forma de co 

mo são avaliados por seus superiores. 

7~ Hipótese: O trabalho não é muito superyisionado por parte 

de seu superior. 



QUADRO 16 

TIPO DE I I EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA MULTINACIONAL TOTAL GERAL EMPRESA 
,,_ . "- "- "- "- "- "- ''- . QUARTIS Frequenc1a Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia Frequenc1a 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Ql = 7 a 12 
I 

1 1,7% 4 5,2% 1 2% 6 3,2% 

I 
I 

Q2 = 13 a 17 11 I 18,6% 17 22,1% 6 12% 34 18,3% 
I 

I 
I I q3 = 18 a 22 29 49,2% 

I 
34 44,1% 15 30% 78 41,9% 

q4 = 23 a 28 18 30,5% 22 28,6% 28 56% 68 36,6% 

TOTAL 59 100% 77 100% 50 100% 186 I 100% 
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O Quadro n9 17 demonstra se o trabalho do dirigente 
~ 

e muito 

controlado pelo seu superior. 

A maior freqU~ncia relativa observa-se para os tr~s tipos de 

empresa, sendo que nas empresas nacionais a freqUência relati 

va do 39 quartil é igual à do 49 quartil. Em outras palavras, 

a maioria dos dirigentes se julgam satisfeitos com a forma co 

mo o superior controla o trabalho que desenvolve. 

Imporrante notar que uma parcela significativa dos dirigentes 

de empresas nacionais e gove!namentais, sendo de 25,4% para a 

primeira e 22,1% para a segunda, estão insatisfeitos com essa 

forma de controle. Este fato revela que para esses dirigentes 

está havendo um controle excessivo. 

Nas empresas multinacionais, observa-se a maior freqUência em 

relação ao 39 quartil, ou seja, satisfação. 

8a . ~ b . H1potese: Perce e que quanto mais se esforça, mais o seu 

trabalho se torna valorizado. 



QUADRO 17 

-. 

TIPO DE EJ'v!PRESA NACIONAL EMPRESA GOVERJ\JAJ\1ENT AL EMPRESA MULTINACIONAL TOTAL GERAL 
El\1PRESA 

QUARTIS FreqÜência Freqüência Freqüência Freqüência FreqÜência Freqüência FreqÜência Freqüência 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Ql = 5 a 8 - - 1 1,3% 3 6% 4 2,1% 

I I I Q2 = 9 a 12 i 15 25,4~ 17 22,1% 7 14% 39 21% 
I I I 

! 
q

3 
= 13 a 16 

I 
22 37,3% 39 50,6% 29 58% 90 48,4% 

Q4 = 17 a 20 I 22 37,3% 20 26% 11 22% 53 28,5% 

TOTAL 59 100%' 77 100% 50 100% 186 100% 
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O Quadro n9 18 demonstra a opinião dos dirigentes sobre o es 

forço empregado no trabalho. 

Ocorreu uma freqtiência significativamente maior no 49 quartil 

para cada tipo de empresa em separado e para o total delas. 

A maior freqUência observada foi para as empresas nacionais 

com 83%. 

~ Assim, o dirigente empresarial sente que e mais valorizado 

quando se esforça mais em relação ao trabalho que desenvolve. 

Não se julga urna pequena peça de urna grande engrenagern,rnas tem 

consciência a respeito das razões que o leva a desenvolver o 

trabalho. 



QUADRO 18 

TIPO DE EMPRESA NACIONAL 
Ef'.fPRESA 

EMPRESA GOVERNA\IIENTAL EMPRESA ML~TINACIONAL TOTAL GERAL 

''~ . "- "~ "- "~ "~ 
I ,,_ . ,,_ . 

QUARTIS FrequenCla FrequenCla Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia FrequenCla 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

º1 
= 5 a 8 1 1, 7% 1 1, 3% - - 2 1 '1% 

! 

Q2 = 9 a 12 - - 6 7,8% 1 2% I 7 3 '8% 
! 
r 

º3 =13 a 16 9 15,3% 20 26% 11 22% 40 21,5% 

º4 =17 a 20 49 83% 50 I 64,9% 38 76% 13 7 73,6% 

T o TA L 59 100% 77 100% 50 100% 186 100% 
I c 

,, 



. 161. 

C) APRESENTAÇÃO DA TABULAÇÃO GERAL DOS DADOS. 

Independentemente das catégorias, as 59 questões foram tabula 

das. Urna questão foi desprezada em virtude de não se enquadrar 

em nenhuma das categorias propostas. 

Assim o quadro n9 19 mostra a tabulação de todas as questões 

com escores entre 59 e 236 pontos. 

Podemos verificar que o suporte teóricó criado por Herzberg so 

bre a satisfação no trabalho pode ser constatado pela nossa a 

mostragem. Aplicando os mesmos fatores utilizados por Herzberg 

em sua pesquisa, tais como realização, reconhecimento, prornQ 

ção, responsabilidade, chegamos a resultados em que se consta 

ta que o trabalho promove satisfação na maior parte dos diri 

gentes que participara da amostra. 

Em relação a todas as empresas, existe urna freqUência relativa 

significativa no 39 quartil, ou seja, o trabalho promove sati~ 

fação na maioria de nossos dirigentes. No que diz respeito as 

empresas multinacionais, ocorre uma fr~qtiência significativa 

no 49 quartil, ou seja, seus dirigentes estão altamente satis 

~eitos em relaçio ao trabalho. 

Provavelmente, um dos aspectos que preocupam ainda nossos diri 
?;' 

gentes ~ a falta de liberdade em desenvolver o trabalho. Esse 
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aspecto foi demonstrado na terceira hip6tese, assim como a se 
I 

tima hipótese demonstrou que nossos dirigentes desejam um po~ 

co menos de supervisão por parte dos superiores em relação as 

tarefas que desenvolvem. 

Nas demais hip6teses eles confirmaram que o trabalho é ~ntere~ 

sante, que possuem conhecimentos necessirios para desenvolv~-

lo e que atuam de forma consciente no que diz respeito às exi 

g~ncias do mesmo. Demonstraram também estar muito interessados 

em um plano de carreira assim como val~rizar cada vez 

trabalho a partir de seus esforços. 

mais 
I 

o 



QUADRO 19 

TIPO DE I I iv1PRESA EMPRESA NACIONAL EMPRESA GOVERNAMENTAL EMPRESA MULTINACIONAL TOTAL GERAL 

FreqUência "~ "~ I "- "~ "~ FreqÜência "~ Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia Frequencia 
QUARTIS Absoluta Relativa Absoluta I Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

10~ 
I 

º1= 59 I a - - 1 1,3% - - 1 0,5% I I 
I I 
Rz=l04 a 14; - - 6 I 7,8% 2 4% 8 4,3% 

I 

19~ I 
I 

R3=148 30 50,8% 40 I I a ! 51,9% 22 44% 92 I 49,5% I 

I i i i 

I 
i l p4=192 a 2 3~ 29 49,2% 30 \ 39% 26 52% 85 45,7% 

I 
T O T A L 59 100% 77 100% 50 100% 186 100% l 

I 
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D) CONS I DERAÇOES METODOU)G I CAS 

Em se tratando de uma pesquisa-piloto, cabe nesta parte anali 

sar alguns erros que foram percebidos durante a aplicação do 

questionário. 

Faltou ao questionário uma folha contendo melhores instruç6es, 

principalmente em relação às variáveis dependentes. Por exem 

plo, uma das variáveis (ver o questionário em anexo) solicita 

va dos respondentes a denominação do cargo. Por falta de ins 

trução, muitos responderam apenas "gerente" ou "supervisor", 

não mencionando a denominação do cargo por completo. 

Durante a aplicação do questionário, observamos que buscar as 

informaç6es dentro da própria empresa não é um dos melhores mé 

todos, visto que, no ambiente organizacional, os individuas 

tendem a disparar de forma mais intensa os seus mecanismos de 

defesa. 

Muito embora o entrevistado fosse informado de que o pesquis~ 

dor não pertencia à mesma empresa, mesmo assim alguns respo~ 

dentes desconfiavam do objetivo da pesqui~a e condicionavam 

suas respostas de acordo com a expectativa da organização, uma 

vez que se sentem dependentes em relação a ela. Dessa forma, a 

creditamos que certas perguntas não representam uma resposta 

correta. Como por exemplo, podemos citar a questão rt9 2 da pri 

~eira parte do questionário: 
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"Durante os dois Últimos meses voce pensou em mu 

dar de empresa ou pedir uma transferência para ou 

tra area por não gostar do trabalho que desenvol 

ve?" 

Torna-se ficil prever que, dadas as condições expostas acima, 

a maior parte dos respondentes iriam fazer sua opção pela al 

ternativa "Definitivamente não". 

Acreditamos que, por se tratar de uma pesquisa-piloto 1 a ocor 

rência de tais erros deve ser considerada normal. A partir de~ 

sas colocações, concluímos que a pesquisa final, a ser efetua 

da em outra fase, deveri sofrer uma mudança metodol6gica, as 

sim como suprimir do questionirio o nome da empresa. 

Nessa nova fse, iremos encaminhar o questionário com uma carta 

que visa explicar os objetivos da pesquisa e dando instruções 

quanto ao preenchimento correto do mesmo, para a residência do 

respondente. 

~ 

Uma outra medida a ser considerada sera a preocupaçao em diver 

sificar a amostragem por ireas organizacionais, tais como Ven 

das e Marketing, Finanças, Produção, Recursos Humanos etc, con 

seguindo-se assim um caráter mais uniforme e significativo. 
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E) CONCLUSAO 

Nesta parte, objetivamos analisar os dados contidos no questi~ 

nârio da pesquisa-piloto. 

Na primeira parte, analisamos as variáveis dependentes da pe~ 

quisa e a seguir analisamos cinqtienta e nove questões contidas 

no questionário. 

Agregamos essas qúestões em oito categorias que refletem os f~ 

teres que, segundo a teoria de Herzberg, levam os dirigentes a 

se sentirem satisfeitos em relação ao trabalho que executam. 

Observamos que esses mesmos fatores promovem satisfação no tra 

balho entre a maior parte dos dirigentes brasileiros. 

Por ~ltimo, analisamos alguns aspectos críticos em relação a 

pesquisa-piloto. 

I . 



CONCLUSÃO 

No capítulo 6, analisamos a pesquisa de campo'desenvolvida entre 

alguns dirigentes empresariais pertencentes a oito empresas situa 

das na cidade de São Paulo. Essa pesquisa-piloto versa sobre a a 

plicação da teoria de Herzberg sobre fatores higiênicos e motiva 

cionais. Os resultados obtidos demonstraram a validade das oito hi 

p6teses que nos propusemos estudar, versando sobre ra satisfação 

que o dirigente experimenta em relação ao trabalho que desenvolve. 

Nesta parte, iremos primeiro.resumir os aspectos principais de nos 

so t~abalho. Baseando-nos nestes aspectos, iremos propor recomenda 

ções específicas para futuras aplicações em relaçãq ao enriqueci 

mento do trabalho humano. 

.167. 
~ 



.168. 

Resumo 

Este trabalho baseou-se em dois pontos: o primeiro consistiu em es 

tudar os aspectos alienantes que conduziram os empregados a partir 

das formulações científicas de administração propostas por Frede 

rick Taylor e Henry Ford. O segundo ponto refere-se ao estudo dos 

trabalhos do dirigente que por ser mais diversificado, faz com que 

ele não perca sua consciência na elaboração do mesmo. 

Ao analisar esses dois pontos básicos recorremos a dois tipos de 

pesquisa, ou seja, bibliográfica e a pesquisa de campo. 

Na pesquisa bibliográfica, começamos com urna análise detalhada da 

obra de Frederick Taylor e Henry Ford, contrapondo a crítica que 

outros estudiosos do assunto manifestaram em relação a eles. A se 

gu1r, analisamos a forma de corno Elton Mayo começou a se preocupar 

com o aspecto humano na organização empresarial, trabalho esse co~ 

siderado pioneiro naquela época. Questionamos principalmente aspe~ 

tos da pesquisa desenvolvida por Mayo no sentido de se estabelecer 

se seu caráter era científico ou ideolÓgico e manipulativo. Além 

desses estudiosos, vários outros foram estudados tais corno Rensis 

Likert, Victor Vroorn, Abraham Zaleznik, Williám Whyte, Chris Argy 

ris,,Douglas McGregor e Abraham Maslow, com o objetivo de dernons 

trar a contribuição que ~sses teóricos fizeram para o estudo das 

ciências do comportamento no contexto da administração como ciên 

cia. Percebemos que seus trabalhos tiveram uma influência profunda 
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no desenvolvimento do processo da busca de satisfação no trabalhei 

Abraham Maslow, principalmente, criou a fundamentação teórica para 

que Frederick Herzberg elaborasse sua teoria sobre os aspectos hi 

giênicos e motivacionais. 

O objetivo do trabalho de Herzberg era determinar se aqueles fato 

res que levam a uma atitude positiva em relação ao trabalho sao os 

mesmos que levam a atitudes negativas ou se eles diferem. 

Baseando sua análise em uma série de entrevistas, Herzb~rg con 

cluiu que quando ocorrem situações que levam à satisfação no traba 

lho, os fatores responsáveis geralmente são a realização, o reco 

nhecimento, o próprio trabalho, responsabilidade e promoção. Perce 

beu ainda que esses fatores contribuem para melhorar o desempenho 

no trabalho. Este aspecto levou Herzberg a concluir que esses fato 

res formam a base da verdadeira motivação no trabalho, chamando-os 

de fatores motivacionais. Opondo-se a esses fatores, Herzberg . enu 

merou uma série de outros que servem somente para satisfazer o que 

denominou de necessidades higiênicas, tais como salário, tipo de 

supervisão, segurança etc. A esse segundo grupo, Herzberg irá deno 

miná-los de fatores higiênicos. Essas descobertas criaram muitas 
-

críticas por parte de vários estudiosos do assunto. 

Uma vez terminada a pesquisa bibliográfica, partimos para uma pe~ 

quisa de campo com o objetivo de observar se aqueles f~tores, que 

Herzberg denominou de verdadeira base da motivação humana,eram coe 
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rentes no que tange a satisfaçio no trabalho dos dirigentes empr~ 

sariais brasileiros. 

Antes de apresentarmos os resultados da pesquisa, fizemos uma des 

crição detalhada sobre o planejamento da mesma. O critério de medi 

da empregado para se determinar a efici~ncia da pesquisa, tanto P! 

ra medir satisfação no trabalho como nível de conscientização em 

relação ao mesmo, foi então explicado. 

A seguir, uma análise e interpretação dos dados foi efetuada, des 

tacando-se a conclusão dos resultados obtidos. 

Recomendações 

A nosso ver existe uma relação muito grande entre o nível de satis 

fação no trabalho e a consci~ncia sobre aquilo que se está desen 

volvendo. O uso das potencialidades do ser humano significa um de 

safio para que o mesmo desenvolva cada vez melhor as suas tarefas 

nas organizações empresariais. O sentimento do empregado de ser a 

penas uma pequena peça em uma grande engrenagem, onde é obrigado a 

obedecer ordens sem que possa propor meios alternativos em relação 

ao trabalho, só contribui para que o processo de satisfação no tr! 

balhb não ocorra e ainda surja o desânimo e o "boicote" como situa 

ções alternativas. 

Os administradores deveriam, então, desenvolver em seus empregados 
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os fatores que conduzem a uma maior satisfação, tais como a autono 

mia e o reconhecimento. Talvez este fato venha a requerer uma mu 

dança no sistema de controle, mas ela se torna compensada se conse 

guirmos atribuir aos empregados tarefas que demandem mais desafios 

e oportunidades de eles demonstrarem e fazerem uso de seus conheci 

mentes. 

Entretanto, o mais importante aspecto deste estudo se situa no fa 

to de que todos os níveis de ocupação na empresa esperam obter sa 

tisfações semelhantes no trabalho. A dimensão a ser considerada em 

um novo projeto de desenvolvimento do trabalho deve-se estender a 

todos esses níveis de emprego. Todos os empregados são seres huma 

nos e respondem como seres humanos. 
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Pesquisa-Piloto 

Questionário 

Formação Universitária do Respondente ------------
------~---~------------------------------------------

Ano de Conclusão do Curso Uni ver si tário I I ---
Idade do Respondente --.:.....-

Cargo do Respondente --------------------------------------------------------------------------------------
Tempo de Permanência do Respondente no Cargo atual 

------------------------------------------------------
(em meses) 

Tempo de Permanência do Respondente na Empresa atual 
--------..-..-----------------------------------------

(em meses) 
.· .... -. 

Nome da Empresa 
--------------------------------------------------..-.---------------------------------
Assinale com Wll X ·em que faixa se enquadra seu Salário atual: 

De: CR$ JO.OOO,OO" 

A: CRS 60.000,00 

Acima de: CR$ 60.()00,00 

A: CR$ 9().000,00 

Acima de: CR$ go.OJO,OO 

o ••••••• 

Data da Resposta I /l.g80. ------
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INSTRUÇOES 

1. Favor ·responder cada questão de acordo com 

a que melhor demonstre sua reação em rela

ção a seu emprego atual. 

2. A ÚniCa. resposta correta é sua opinião ho

nesta. Por favor não assine seu nome neste 

questionário. 

J. Assinale com um (X) a alternativa que 

mais se aproxima de ~ opinião. 1! P A R T E 

• l I .) • 

Definitivamente nao Provavelmente não Provavelmente si:n 0cfini tivamente sim 

1. Você obtém informação a respeito do seu 

desempenho de modo que se sente uma pe!! -

soa madura e ~esponsável ? 

2. Durante os dois Últimos meses você pen 

sou em mudar de empresa ou pedir uma 1 

-transferência para outra área por não- 1 

gostar do trabalho que desenvolve ? 

J. ~ possi vel você mes~ Saber se está de

sempenhando bem ou mal o seu trabalho ? 

4. Você sente que seu trabalho está sendo 

excessivamente supervisionado ? 

t------------+-----------1-------- -- ------------

••• IJ •• 

• • • o •• ...... 

. . . . . . . ....... 

...... ······· . ..... 



Definitivamente Provavelmente - Provavelmente sim Defini ti v"amen te sim • 17 4 na o na o 

' . 
s. O seu trabalho atual fornece 

... 
a voce um 

certo grau de realização e satisfação? . . . . . . . ..... ...... • ••• la • 

6. Você acredita que algumas partes do seu 

trabalho que desenvolve, poderiam ser' 

eliminadas sem afetar o trabalho como 

W!l todo da empresa ? • • o ••• . . . . . . . ..... • lt •••• 

7· Você acha seu trabalho monótono, na o v~d 

propiciando nenhum interesse ? . . . . . . . . . . . . ...... • # •••• 

8. Você -tem um certo grau d~ liberdade em 

determinar a forma pela qual o seu tra-

balho deve ser feito ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 

9· Você consegue obter esclarecimentos su-

lhe ficientes que . permitam controlar o 

processo de seu trabalho ? ...... . . . . . . ...... . ..... 

10. No seu entender existem alg'Jmas etapas 

de seu trabalho que 
... 

contrbladas pelo sao 

seu. superior de forma desnecessária ? • • o ••• . ..... . ..... . ..... 

11. Você acredita que o seu trabalho atual • 
ainda lhe esteja proporcionando um certo 

grau de aprendi, zagem ? • . . . o. . ..... . . . . . . ...... 
""' 

12. Você gosta do trabalho que executa atual-

mente ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 



13. Você acha que está perdendo muito tempo por 

causa da forma em que é obrigado a desempe

nhar suas funçÕes ? 

14. Você realmente decide como deve ser feito o 

seu trabalho ? 

15. Você acredita que as funçÕes que desenvolve 

atualmente são boas para uma pessoa que pre-

tende fazer carreira na empresà ? 

16-. No seu entender, seu trabalho é l!ltlito centre 

lado por parte de seu superior ? 

A 17. No desempenho de seu. trabalho voce sente que 

grande .parte de seu tempo é desperdiçado de

vido à má organização na sua empresa ? 

18. Quando você está longe de seu trabalho (nos 

momentos de folga) pensa nele como sendo um 

emprego de carreira ? 

19. Você recebe informaçÕes suficientes a respeito 

de seu desempenho no trabalho de modo a pod~r' 

corrigir seus erros e melhorar o seu desempe-

nhor 

20. Você sente que em termos de carreira ou de pro 

moçoes, o seu trabalho atual ·chegou ao ponto 1 

maximo ? 

··-·~·~-···~·~ ..... .,.v, ••vvc:lvt.Lnn.:u~e s1m· U:~flnitivamente stm ,.17~ 

e • • o. • e 

e 



.;u: •. Woe~ acha que o seu trabalho poderia ser bem 

fei.t.oo mesmo com menos supervisão ? 

2Z., Você· a.cha que seu trabalho está organizado de 

forma tal que é muito fácil desempenhá-lo efi 

cientemente ? 

23. Você ~onsidera seu trabalho interessante a pon 

to de falar sobre ele com outras pessoas fora• 

do ambiente de trabalho ? 

24. O seu superior faz consideraçÕes a respeito de 

seu trabalho quando você o termina ? 

25. Você acredita que no seu emprego ainda pode a

prender algo válido ? 

26. Você acha seu trabalho menos interessante ago

ra, do que, digamos seis meses atrás ?· 

27. Você tem oportunidades suficientes de corrigir 

seus proprios erros que são cometidos durante' 

o trabalho ? 

28. Você acha ~ · qu_an to mais fica no' ~~u emprego, 

mais Rmaçante". ele se torna ? 

29.-- Você-se sente satisfeito em relação à forma pe

la qual o seu trabalho é avaliado pelo seu su

per.ior.? 

.. l7b 

Definitivamente não Provavelmente não Provavelmente sim Dcfinitivaa;ente si;o 

- o 
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, .... .,. ....-.., ':..:..--u--.Ta~'- , .... ··-
Definitivamente nao Provavelr.Jei tte - Provavelmente sim Definitivamente na o sim 

30. Você acha que seu trabalho e bastante variado, 

tornando-se assim bem interessante ? 
. . .... . .... 



Em relação ao que se segue, com que freqÜência tais situaçÕes 

ocorreram ou ocorrem em seu emprego-atual: (Assinale com um X 

a alternativa que mais se aproxima de sua opinião) • 

... '. 

1. Quantas vezes você sente que seu trabalho implica 
t : 

um desperd~cio enorme de esforço de sua parte ? 

2." Quantas vezes você sente que se esforçar para fa

zer um trabalho bem feito nã~ vale a pena porque 

de qualquer jeito não -irá fazer diferença a- lon-

go prazo ? 

J .. Quantas vezes você sentiu que deveria ter sido 1 

-promovido e foi preterido na promoçao ? 

4. Quantas vezes você acha que _seu trabã..lho é inte- · · 

ressante quando está desenVolvendo-o ? 

S. Quantas vezes você: sentiu que poderia realizar 0 

mais no seu trabalho se tivesse mais liberdade e_ 

onde você prÓprio alcançasse seui objetivos ? 

6. Quantas vezes você sente que algumas partes do 

- --
trabalho que faz não têm sentido ? 

7. Quantas vezes você ~ente vontade de ir trabalhar 

porque gosta do trabalho que faz ? 

. l. 

Nunca_....--- Algumas __ Vezes 

..... 

...... 

Muitas Vezes 

' .... 

Sempre 



8. Quantas vezes você prÓprio toma decisÕes em 

relação ao trabalho que desenvolve ? 

g. Quantas vezes você acha que realmente não 9 

vale a pena se esforçar para um bom traba-

lho ? 

10. Quantas vezes você achou que se pudesse reor

. ganizar seu trabalho, poderia desempenhá-lo de 

forma mais eficiente ? 

n. Quantas vezes voe e pensou em mudar de emprego 

pelo fato de o seu emprego nao ser interessari-

te ? 

12. Quantas 
... 

foi promovido tardiamente ? vezes voe e 

1). Quantas 
.... 

se sentiu como "peça n vezes voe e uma 

de 
. 

maquina e que o que você faz na o tem mui-

ta importância ? 

14. Quantas vezes voce tem oportunidade de decidir 

alguma coisa sobre como é ·f~i to o seu trabalho? 

15. Quantas vezes você acha que está perdendo o seu 

tempo porque o trabalho que faz está mal organizado? 

16. Quantas vezes você acha que o seu trabalho em si 

lhe dá satisfação ? 

11UHÇ4 ru.gumas vezes 

•••. o 



17. Quantas vezes você é capaz de organizar sua programação 

com respeito a qUando as tarefas· devam ser realizadas ? 

18. Quantas vezes você sente que tentar fazer seu trabalho · 

melhor não leva a nada· ? 

19. Quantas vezes você sente que é impedido de usar suas 1 

totais capacidades para fazer bem o seu trabalho devido 

a influência de seus superior.es ? 

20. Q>..1antas vezes você desejaria ter mais liberdade pa.-a 

plaiiêj"ar-seú trál5albo.? 

21. Quantas vezes você sentiu que a polftica de promoçao da 

empresa lhe era prejudicial ? 

22. Quantas vezes você sente que está sÓ "marcando passo" , 

sÓ passando tempo no seu trabalho ? 

23. Quantas vezes você acha seu trabalho sem graça ? 

2.4. Quantas vezes você acha que poderia fazer um me

lhor trabalho se tivesse mais informaçÕes sobre 

como fazê-lo ? 

- -25. Quantas vezes você sente que se esforçar mais so 

~erve para arranjar mais problemas ? 

26. Quantas vezes você sente que está perdendo o inte-

resse no que está fazendo ? 

I 
Nunca Algumas Vezes Muitas Vezes Sempre 

•. 

I 



27. Quantas vezes o seu superior se manifesta a respeito 

de seu desempenho no trabalho ? 

28. Quantas vezes você é solicitado a dar soluções para 

problemas de destaque em seu prÓprio trabalho ? 

. ... 
29. Quantas vezes voce criou expectativa em ser (>r"Omovido? 

JO. Quantas vezes o seu trabalho exige de você alto grau 

de habilidade ? 

Nunca 

.... 

..... 

. ~ .. 

• • o • 
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Algumas Vezes ~i tas Vezes Sempre 

. ... . ... . .... 

o ••• . . . . . ·-· . 
. ... . ... . ... 

.... . ... • • o • 

-

Data da Resposta _·_/ __jl. 900. 



BIBLIOGRAFIA 

1. Livros 

ARGYRIS, CHRIS. A Integração Individuo-Organização. São Paulo Ed. 

Atlas, 1975. 

Personalidade e Organização. Rio d~ Janeiro, Ed. 

Rene s , 19 57. 

BALCÃO, YOLANDA F. e CORDEIRO, LAERTE L. (Eds.), O Comportamento 

Humano na Empresa. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Var 

gas, 1979. 

BENDIX, REINHARD. Trabajo y Autoridad en la Itidustria. Buenos Ai 

res, Ed. Eudeba, 1966. 

BERGAMINI, CEC!LIA W. Psicologia Aplicada a Administração de Empre 

sas. São Paulo, Ed. Atlas, 1973. 

BROWN, J. A. C. La Psicologia Social en la Industria. Méxi~o, Fon 

do de Cultura Econômica, 1973. 

CARROL, S. e TOSI, H. Organizational Behavior. Chicago, :Ed. St. 

Clair Press. 

CERVO, A. e BERVIAN~ P. Metodologia Cientific~. São Paul~ •. Ed. Me 

Graw-Hill do Brasil, 1975. 

DRUCKER, PETER. Management Tasks, Responsabili1ties, Practices. New 

York, Ed. Harper & Row Publishers, 1974. 

•. 

/ .. 

. 1&2. 



. 18 3. 

________ . Prática de Administração de Empresas. Rio de Janei 

ro, Ed. Fundo de Cultura, 1972 . 

. Uma Era de Descontinuidade. Rio de Janeiro, Ed. Za --------
h ar, 1970. 

FORD, HENRY. Os Princípios da Prosperidade. São Paulo,Ed. Livraria 

Freitas Bastos, 1964. 

FRIEDMANN, GEORGES. O Trabalho em Migalhas. São Paulo, Ed. Perspe~ 

tiva, 1972. 

--------------------· The Anatomy of Work. New York, The Free Press 
of Glencoe, 1961. 

FROMM, ERICH. Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Rio de Janei 

ro, Zahar Editores, 1965. 

GELLERMAN, SAUL W. Motivação e Produtividade. Ed. Melhoramentos e 

Management Center do Brasil, 1976. 

HAMPTON, DAVID R. (Ed.), Conceitos de Comportamento ·.na Administra: 

ção. São Paulo, Ed. Pedagógica e Universitária, 1973. 

HERSEY, PAUL e BLANCHARD, KENNETH H. Psicologia para Administrado 

res. São Paulo, Ed. Edusp, 1974. 

HERZBERG, F., MAUSNER, B. e SNYDERMAN, B. The Motivation to Work. 

New York, John Wiley and Sons, Inc., 1959 . 

. , Work and the Nature of Man. New York, The American -------
L i b r a ry , In c . , 1 9 6 6 . 

r. 
' 

KLIKSBERG, BERNARDO. (Ed.), Cuestionando en Administràción. Buenos 

Aires, Ed. Paidos, 1973. 



o 
I 

. 184. 

LIKERT, RENSIS. Novos Padrões de Administraç~o. S~o Paulo, Ed. Pio 

neira de Administração e Negócios, 1961. 

MACJ-ILINE, C., MOTTA, I. e WEIL, K. Administração da Produção. Rio 

de Janeiro, Ed. Fundação GetGlio Vargas, 1971. 

iv!ARTIN, RODERICK. Sociologia do Poder. Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 

1978. 

MASLOW, ABRAHAM H. Motivation and Personality. New York,Ed. Harper 

& Row Publishers, 1970. 

MAYO, ELTON. The Social Problems of an Industrial Civilization. 

Boston, 1-larvard University Press, 1945 

MCGREGOR, DOUGLAS. La Particioación en la Industria. Barcelopa,Ed. 

Hispano Europea, 1969 . 

. Os Aspectos Humanos da Empre~. Lisboa, Ed. Li 

vraria Clissica, 1960. 

NORD, WALTER R. Concepts and Controversy in Organiz~ti~nal Beha 

vior. California, Goodyear Publishing Company, 1976. 

TAYLOR, FREDERICK W. Principias de Administração Científica. São 

Paulo, Ed. Atlas, 1970. 

VROOM, VICTOR H. Work and Motivation. New York, John Wiley and 

Sons, Inc., 1964. 

WALKER, CJ-IARLES e GUEST, ROBERT. The Man on the Assembly Line. 

Massachusetts, J-larvard University- Press, 1952. 

WHYTE, WILLIAM. Money and Motivation. New York, Harper & Row Publi 

shers, 1955. 



. 18 5. 

2. Periódicos 

BARDAWIL, J. C. "O Planalto Avisa: Não quer negociar",Revista Isto 

g_, n"' 176, 07.05.80, págs. 12-13. 

BERTERO, CARLOS O. "Algumas Observações sobre a Obra de G. Elton 

Mayo", Revista de Administr~ção de Empresas, n"' 27, pags. 
73-95. 

DETTELBACK, W. e KRAFT, P. "Organization Change Through Job Enri 

chment", Training and Development Journa1, August, 1971, 

págs. 2-6. 

FORD, ROBERT. "Job Enrichment Lessons from AT & T", Harvard Busi 

ness Review, January-February, 1973, pags. 96-106. 

GREENBLATT, ALAN D. "Maximizing Productivity Through Job Enrich 

ment", Personel, March-Apr~l, 1973, págs. 31-39. 

HERZBERG, F., PAUL, W. e ROBERTSON, K. "Job Enrichment Pays Off", 
Harvard Business Review, March-April, 1969, págs. 61-78 . 

------. "One More Time: How Do You Motivate Employees?", Har 

vard Business Review, January-February, 1968. 

HOUSE, ROBERT e WIGDOR, LAWRENCE. "Herzberg's Dual Factor Theory 

of Job Satisfaction and Motives: A Review of the Evidence 

anda Criticism, Personnel Psychol~, Vol. 20, 1967, 

pags. 369-389. 

JENKINS, DAVID. "The Truth at Volvo",· Management Today, 

1978, págs. 84-89. 

October, 


	

