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IPEL'RODUÇÃO 

Divergiam e divergem os estudiosos sôbr~ as componentes 

determinantes do comportamento humano. A admissão inicial foi de que 

o comportamento humano derivava da atuação de "demos" totalEien te 

alheios e presentes à sua estrutura biofÍsica. Comporta:.:ento social-· 

~e]1te .ace_itável sig~ificava ubom esp{rito 11 cooo orientador -da c"O"nduta. 

O "mau espfrito" seria o responsável pe'lo comportamento 

não· socialmente aceitável. O fato de tal conceito so.bre.vive.r a:i,nda !J.o 

je, sob denominações diferentes, como resultado de uma atividade so 

cial que destoa da verificação de uma sociedade industr~:a:lizadá, .ou 

de umasociedade prÓxima da industrialização, não perde o valor e nem 

a importância para o entendimento de um quadro complexo em que o modê 

lo se sufoca pelo número e diversidade de variáveis consideradas. 

Thomas Eobbes, filÓsofo ing~:s do século X1pressupu-

( 
nha o homem ego1sta, brutal, destrutivo em seu fundamento. Assim, o 

freio a essa natureza seria aplicado pela existência de uma estrutura 

de mando centralizada e absoluta. Cooperação, boa vontade e sentimen-

tos pacfficos estariam na origem da natureza humana, é o que afirmava 

John Locke (século XVI~ defendend~ uma•estrutura pluralísta para a 

elaboração de normas de conduta social. 

Porque não muito conforme, no racionalismo carteSiano a 

entidade "alma" assumiu a responsabilidade dos comportamentos intr:l:n-

secos aos jufzos de vontade, escolha e julgamento, cujo salto se deu 

mediante a procura evolutiva (Darwin - 1873) de uma continuidade ana-

.tômica e fisiolóiica entre as espécie3 animais e a espécie hu~ana, o 

que dava. a igualação de uma continuidade correspondente em seu compO;E: 

tar.iento e uma substituição do conceito alma pelo conceito instinto, 

\ 
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Nes0o. assim, tais observações ,maS ;2;;o::g.· com uma causação 

cientÍfica, procuram verificar o homem em seu plà.rio primário de exis-

tência, com-comportamento orientado para a satisfação de suas necess_:h 

dades bás.icas como espécie - manutenção da espécie - e como indivíduo 

- sede,. fóine, sono, · et·c. 

Os con.fli tos que· se verificavam pela prevalência de va 

lares da sociedade prirJi ti v a não implicam necessariahlen te em aceitar-

no espaço e no tempo - o homem voltado para a sobrevivência grupal -

ou para a preservaçao de uma identidade individual. Tais comportamen-

tos .são ve:r-ificados nos seres primários e seria uma redução de racio-

cínio·à dicotômica apreciação de que no cerne de qualquer atividade -

humana - qúando animal - se encontra a posse representada no ato se 

xual que é,. em ess;ncia Última, a tentativa de prevalência de Eros sô 

bre.Tanatos. .. 

A rigidez da concepção do homem~ade biofÍsica, ou 

ainda a aceitação do homem como entidade biopsicolÓgica, haveria que 

concluir por uma prÓxima contradição. Es~a contribuição forçou uma~ 

revisão de conceitos, na medida em que o interrelacionamento do indi-

vÍduo com a.sociedade- de que ele .. é parte inerente- fói melhor ver! 

ficado não sob o ponto de vista de uma mera soma, o'que permitiria 

uma previsibilidade comportamental prÓxima de cem por cento, mas ten-

do o comportamento como uma interada invenção de estruturas diferen-/ 

ciadas, não raro antagÔnicas, co~flitantes. 

Pela exec;ese realizada do processo histÓrico, ·a C0"c:'.a-· 

!.::J~·.u é a ele que as modificaçõeS realizadas no ambiente externo e nas -

Organizações foram resul.tantes ·de pressões ocorridas. 

No que tance às mudanças sofridas pelas organizaçÕes, -

input.s s6cio-econ5~icoG e tecnolÓ,:;icos te:-~:d:1~ram por. oferecer modífi 

' padrÕes indivi.duo. c açÕes nos de comporta:nento do Tais padrÕes campo;:: 

tamentais s~o funç~o de variáveis sujeitas ao estudo e à análise de -

psicÓlogos e psicÓlogos sociais. 
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O r::i8dc ;?elo Q.U.J.l esses inpu"ts foraJI e sao processados r"evelac 

as diferentes abordagens que em·certos momentos receberam maior ênfase 

da parte do cientista social, preocupado em arguir o comportamento do 

indivfàuo dentro das organizaçÕes. G<;t'4a vez mais pres.entes e que chegam 

# • A a se confundir com a proprl.a existencia social .• 

Identificar as razoes deteroinan tes da d-ec·isão do homem 

eill que '"' filiar, participar ou deixar de participar de uma organiza-/ 

· ção, optar pelos critérios e valo.res não raro mui to semelhantes, eis 

a saga percorrida por estradas que visam, fundamentalmente., aumentar a 

visibilidade de previsão do comportamento humano, quando. dentro de or-

ganizações voltadas para a produção de bens/serviços • 

Té:-mos Básicos 

O motivo, a mctivação, o illllJttlso, o instinto, a vontade, 

o desejo, a necessidade, são tê r mos que se confund·em para o observador 

menos atento e que revelam uma espécie de identidade do seu prÓprio en 

tendimento sôbre a estrutura do comportamento humano. 

No plano social, seria buscar uma ideologia. No plano 

individual, uma caracterização fenomenolÓgica de ação. 

Instinto. A teorização cientÍfica sÔbre o comportamento-

deveu-se a Charles Darwin. O evolucionista inglês partiu da conclusão 

de açÕes "inteligentes" herdadas, reflexao e instintiv<ls, aind" que 

essa Última idéia tenha sido tomada de empréstimo da conceituação anti 

ga, mas a que Darwin atribuiu a seleção natural. A definição de ins-/ 

tinto é 11 classicêtmente, esquema de comportaE1Cnto herdado, prÓprio de 

.uma. espécie animal, que varia pouco de um para outro ind-ividuo, se de-

' •• A , 

senvolve segundo uma sequencia tcmpor<1l pouco oucet~vel de perturbar--

se e que parece responder a ur.1a finalidade". (1). ~uma forma de ativi 

' ( 7) í5oJLta;W, J. D. & J~ L.n.p.a.n.che, .i.n. D.i..c.Wná.JLi.o de i'~-t., &iil.on.i.rd 
/..a.Can. s: í, il'ad~Li.d., 1911, pág.i.n.a. 205. 
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dade nao _aprendida que habilita o animal - ou o ser humano - a intera 

gir eficazccnte com·algum·elemento-do ambiente, sem necessidade de ex-

periência prática preliminar. (2). 

Em 1908, NcDougall desenvolveu a teoria dos .instintos 

com i;;Íplicaç Ões biolÓgicas na teorização psicolÓgica. Para êle, os in~ 

.ti'ntos-, deter:J.inantes _cio .co8P9rtaEionto hunanot seriam motivos prin-ci-/ 

pais., na forma de tendências propoci tais, herdadas e que buscariam ob-

jetivos determinados. 

Impulso. Em 1913, Robert s. \Voodworth apr·esento.u a ide.!!; 

li·iáção da teoria do impulso como a emergênc·ia que impele o organismo-

' - , a··açao, contrastando com o habito que orienta o comportamento numa di-

reção ou noutra, - semelhante à idéia dos instintos. Os impulsos foram 

apresenta dos ao n! v e 1 operacional·, sendo .1JlG"ti vadores cb comportamento 

mas não seus·· diretorespÔsto que na provocação desses comportacrentos 

estaria a seleção dos objetivos ou metas.(3h 

{ 2) /i.Lru!a. que a.;YJJLl?.l?.:.:..e.t;~ a.&a.r?.Jon.ada~ a. t.eoal..a cLo6 .üw.:ü..n.;!:.o.o .eb.tá JlR.ani..rJU2-

da. no ~.rJ de ~g.i.a. .COl1.('--(l/UI.Üua ar..rvU.=JUJ-, de SU-e .é iZXf..O.e,n;l:.e 

Fiàmi• &a.cA, .toc!au.i.a a..o n.lv.ei. ce 'estu.do :d.> ~ · a/IJ'}!UI-Wf!'.c-6 ~...i..o/VU>,r.te<>C'.a 
1 ~ • ..:. ".; . • r de ..L/f· • ·_I I ' q.unn.ca .óe 4a..:;...e. .J .. :!-?. c .Du..ar...ça... A..af.?J;....e.r:!. 1'2CJ-14/.iA..d.o/Ul. .~JX~u..c.a.6 c!...eJc:.c o n/.14~ 

=to: /VU>.~, ./:.aó.J.úz., eóPÜJU211.1 1ooden .s.en. .cluu;u:u:lcu. de i.nAti.n.t:a-4. D.ó 
' ' 

.!U!,f-le.'CGó .á~ J4"2i..co.ó 7'Vti.rf..J.r...ai..ó n.a .cõ.tu:::!.a da fVY-col.oJhi .f:X.{2.~ }.."'!rt.aL, cu 

j-0-ó ;ywnc.zó .Ú~Oé ;''.arJMi c!a.do<> {JJ.~ }. P. J>avl.av (1.849-79.49) .e). a.s.·~, 

no .tió-i.u.!.o de .c.ondi.r..Lon.a.-;:,::.;j:n41 r._,:.u..e. at.ual..r.tc.J?.:t..e .eó:t..t'U; ./JJifV'w .err!{J..rvc-..t;a.cl.a3 l?.lll 

~-úo-6 ,WJ,-:o.ã .W'...o!.Ló,.~J_on::.!.i.5 a,·:ÜW _, .i..ncJ:.UA.ÚI.e. .er.z. Ú7 .. a .. r:Ji.a. .C..a;l;'WFJ:.an,,_.,.n.Ja :, 
I ' I • 

( 3) PCVl.I2 ."Jood.J.t~C/t,th. .c.ó r':P..r...La .c.ó~sci...d.a a 17..1Úl/,az.i..a do .c..ot:lf20.-7.i:aasn;:.O ruz. R'.n.t.i....vr:!; 

\ 

na eual ... a .êi?./LL6.e. .irtc.i..cU . ..r:..i..c /.JÔ~~ o 0/l..{J..t:Y!L-óv..o eJt r~ .C.Cíii. o ac;{.,í_..en. 
lJ.e ~uCA.a J!ad~, rd./..oru:i Ú~ Sm.J/U!Jt a.?/l..C6;-:..!A..ri! o .i.r:":.?J.V2óo .c.o::zo dc'":...LLJO.n,cla--

' <; I I 
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Colibe~a Freud .uma nova ênfase na tet<ria dos instintos, -

sexual e agressiva, em que o homem passou a ser entendido como irnpul-/ 

sionaC.o pelo:J instintos sexuais e ·destrutivos, inatos e inconscientes, 

_procurando ·libertar-se no meio social da. frustração. Desse modo, na 

teoria psicanal!tica, a função do cérebro humano seria reduzir ou abo-

• n d 0 l - t' # # 
0 lir todas as Iormas· .e est:;.mu açao, a e,um nJ.vel conE;iderado ot:;.mo pa-. 

ra que tenha contrÔle de suas açoes. 

Ser Racional. O 11ser racional", formado de desej-os cons-

cientes, e utilizando suas capacidades para satisfazê."-las, eis a mais 

antiga opinião sobre o homem. Assim pensaram Platão e A:ri·stótele-s. 

Assim julgo? mais tarde Tom:s de Aquino. E depois Descartes e,Spinoza • 

. I 
A vontade controlada responsabilizava o individuo pelas 

suas ações. Permitia-se ao homem modelar a. g.ção - dentro de determina .. 
da praxis para satisfação de seus desejos. Essa razão. e v:oluntaris-

mo fariam a interligaçiio da busca do prazer e da fugà da dor, base de 

determinados preceitos dos antigos filÓsofos,e que obtiveram proemi-/ 

nência maior nos séculos XVIII e XIX. (4). 

Horneostase. Foi o fisiologista Vlalter B. Cannon 

(1932)que desenvolveu o conceito de homeostase que dava outra relevân 

cia 'a teoria dos impulsos. 

( 4} 0\l n..v:CÓLa7o4 n;;.o .li .. ccvw.;;-; é>cd .. w.P.ei..L.a.ó c.om a ~ul..r!r.c.i..a ·da. :te.o;Ua. 1>-0-1-- . v 1 Í I 

d.onl .. ú:a - 00.0 c.on,:Un._;i..da c.om W!l .ó,i.d.e.'7!12 .é.:U..co - d..U!a. c ns.c.e-''"J.ir!t:!de de 
' ' . , /) 

c.orJ,...eci..esnLo [Vr.i..l.fada ~ .e..·cp.:~:r..i.JJ.J~ da (J-'2Ã40a, mM:rw qua.:J;:,O pá-U:.O.i.I:J-
~- -'~/I~ , . .r. -~ J.. 

~ .cor:,() íJalf-id //cFl.ef!./ar:.d .ex .. cr...ci...tr-AG.liZ o !T:.OQ.ei:...O ae .e.x,c..t_.·.aç.ao ap-uua, -

.õu;;~:&io ~~c!a da. .Leo/UJ:i l~?ni.:J.t.a. 

\ 
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Os impulsos seriam, nessa conceituação, a liberação de 
I 

energia acionada para estabelecer ou manter o eqnilibrio dos erga-/ 

nismos. (5). Desse modo, chegou-se mais adiante a admitir que •· direta 

ou indiretac·>ente, a homeostase estaria na base de tôda a motivação. hu-

mana. Isso nõ:o- i-m-pediu o._ue alguns psicÓlogos presumissem que O!? impul-

sos JlSicolÓgicos seriam um prolongamento dos mecanismós internos que 

reagem .às .nec_e.ssida.des fisiolÓgicaG, sem incorrer no simplismo de equ.!:! 

cionar impulso psicolÓgico às necessidades fisiolÓgicas •. (6). 

A concepção "atualizada" seria, pois, d'e· qu·e o hcm">m tem: 

. . , 
J.numeras potencialidades, que interatuam com um mundo· fJ.sico e· social-

compléZO para formar toda a gama de sistemas motivacionais. A concep-/ 

ção, dada pela autonomia funcional de Allport, seria então de que "os 

motivos s-ão sempre uma espécie de luta ~por uma ou outra forma de rea-

lização". - ,.._ 

Hotivação. A partir da inferência do comportar:oen to, que 
.· . I 

se revela em atitudes, o meti vo é um fator interno que dá inici.o, diri 

ge e íntegra esse comportamento, a par dá influência que também é exer •. 
cida pela percepção. Em integral :.e o e.rcabouço individual e social -

do elemento considerado. (7). Assim, a motivação tem como base não ape 

nas o elewento como também aquilo que é reverenciado na cultura de 

{5) 

(6) 

(7) 

lló cu!.Céf.Õ.:.UJ nÕa ~-','f:,.,_cü~ ~.ó.e 1~ ,l)ão: i:.oc!rdi o.6 .iJic::nLlvo.ó e. 
I ""' , I , , - __ .! - I ci·f ,t.. :. ~· .... ? . 

/W.C.Oii'J2~r,4M -!>CUJ i;.có=4 /U1. LknóCUJ .e f1l2 .~u:<.w.ça.G t!Ciff'.e.oóo~>. 
íod.aã' cJ r..a.ti..uo4 -~;oci..d.-6 .<>cw i.tu,~ .er.: .üyw.&o~ ;:w.Lol-ág.i..c.o-6 p~.i...o.<> 
( .ó.co'.z~ -ÓOIW 1 .ó.ew 1 dciZ.1 -f.or.ze.)? 
E:.x.i..ó:bza c0c.~ó n.c:.cc4-ó ~ .fJ.-~J.La.W;;i.c.ru, que não /U0 ul.-t.a;,o e.-:: .Llc{'..u.lóo4 
~('.i..co4 a/.)-!;-Ú;7_ com a ma.ia-7.. r..=.:te da-á i.tr.ç.u-&;o-6 r;,;U.=.Wp:.o.3 ~ " . ' ' . ' . . '·-'- .... . . ''·• . () . ' . -·'"' . ,J..(VZ. f2.:-Ç}D i_nc:.,e;:z.(:,,·rc: .. ::~.;z,::..C. ('../1..~ · n..'2.CJ?..á.ó.L(if:tJ..~ .r:A..,ó-t.(]./_.uiJLCil-• - .. l .• !:fUt,UO f2-á .. U:.4~[}L-

- ; -'- . "" . I ' d. .,. .. .co1 {Wil.. /J('..:L :.:.U ... ilJ1..G1 ,'""WCI.e ..6.::!./Z. ll1/-'.J.V.m.C!1Ui.O 1rv."!La ~'1. Lza.';}lUl, lJJi! ~·UJ e6r~ 
.cl/.i-co de ,':YJ :!:.Lurul.on.. 

'-Tc:.nJ:.o n.a .. cor:.d:u..':c. .:..:.an .. ~:.O·u:U.A.ia .c.o:.:n ia. ~-no .c.an./!.o~v,U..,.Ji:a .ãon fYWd.uc.i:.o de u.-:z. 
J'll.i__.,J.,:?O 12-·wc__,:,.-.;.o .'2--J.i .... c.o.oo'c.La..Z, 

1
'2vw ç'v,/:. .e.J ... t.a..7UJ-:J a.c.o~J.ét.tiA..cuio.:; a d.i../--PJV.?..u .. Le./',_ 

Lo~:!! ~s:.-; z-~ ua~..:.di.L:..ú."!,c!..io jZG'L ... ~ .ir:r2/.i_c.f:L(' ... i .. m: .::-6 a.'d..o .. :ó ~:.i.cn.ó . ~-z {?..GJ.á U-2.0..,~ ~!. a 
rruc bó VD ... LOJ7 .. n .. cWn.:,j .L:J.4 .eól.a;;UJ-J /l.020:;:.ai?.~-b dchde .ee (U!.JU:.o a.e. ui...ôl.a. d.e 
o~eA.u:::.d~ .. L-2-ó ~o ... : .. .,__,..._::;;_-;...2.:.;.;_(-.'.o.1 - .C..0/.7.0 ci'.:-r:J: .. l/.1..00-ô .!J.o:::.::cú:.,e,; - .c.ar:z -eC .-J.U:!..!:.:.t. 
:;·.;.to s·a~::. ,7/',_ ~ ·::../._,~;_. r;~'! i.l"'<~/.> .. :.f.i' .. ::./ .. ..on. ~-~ ~~;: -5-'.'_...~1~~--J.-:.· 'I?'L;::c:_~~Lí.;j l.ii..;):_'2.7-Ó:.d • ', "<:~:. nO.ó ,. _9:. 
? . .O- ;';ar;. . ') /1 '"'U •;a r.Ú· ll ,.., .:' fyt.f.n::..i...a. r>Cf....C."'~ .)Jn.l' Wz.: f.1/::..0.';..i.,·~i''<2. W r/.::-:-:.."A..~L., .eJ!. O;.J....•~C:. 

J' ."'" =-........ -:- i·~·· .... . -- ~~;- .~~ '· ......... !) - ,- i~ " ' ·-. '·. ~.)- ~·.-
~IJ::; c.r.z ZOíJ.O. ru;;.:tLurz.::.L.on._ e.á o:ZL:.:JLLJjt ..uz r_::;nc.l/.C.t.a (U1'1.lJ.. .óa .:..w.;:.ac.c.n.. ne.c..'?..ó.ó...!..-
~J :t mwie ÚJ~ t!liz tA.LnJ! . .e O-'t.i..r'.C/7.. a .l.Gó .p_neo CIJU',_Uti.c.o..ó:f.-i..ol..ó;;i.cn4,-" ' ' "· . ' ' e. de "- ' ' ' .6o-cio.ióni..co.6 n pói-co.b5·1i...c.oó 11

• i.n. i&n.a.iiA.JA uo~na. · ..tU i-Lc.cf..:üJ.C.UJn 
!J J~/J..~ de l.a.& ; lo~~. j:tnget i"0r../..rU_ >J.J,.CÁ N.tUt.t.a. ilA.qu..üfot> BllQ..b.i.L.eJ....w.j de 
'P4.Lcoi.oàu.a ilp-ücnda. Vai.. 24, j.un., 11.72:, FGV, pá'}llla 81. 
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quem vai ser motivado, e~ .todos os seus as pó-e tos. tang:fvtfis e 1:n tang{-

veis, externos e internos. 

No ti vos ·de Emergência. Uma clarificaç·ão con·cei tual de 

. motives permite a elaboração de um quadro quanto aos motivos de: e me r--, 

gência, a partir de uma determinada situação, e, percorrendo os obj~ 

tivos, o direcionalismo motivador e o estado emocional envolvido. A 

partir, das observações feitas por Woodworth & 'Marquis terfamos. a se 

guinte visão: (8). 

Situação 

ponto de 

partida 

1. Perigo 

2. Sujeição 

.3. Obstácuio 

4. Prêsa, 

ou 

• 

Alvo ou ponto 

de chegada 

Segurança 

Liberdade 

dom{nio da 
situação 

Captura 

QUADRO 1 

*primitivo - instintó de vida 

Hotivo ou 

direção 

.-fuga * 

Luta ** 

esforço *** 

Persegui,
ção ·**** 

**primitivo/organizado- instinto de morte (ao outro) 

Estadq 

emocional 

Ansiedade 
H e do 

c6lera 

Determina-
~· 

çao 

Av' i dez 
Ansiedade 

••• a dificuldade encontrada no exercfcio de qualquer atividade in:ti-

ma o indiv:Í.duo a empr·ee;ar enerGia ai~da maior e torna a atividade 

mais digno. de esforço dependendo ... de que saiba· reagir bem à frustra 

ção. 

**** cor;~petição - :direÇãO_ :-1odificando-se pela aprendizager.l - desejo -

de poder (Adler) 

\ 
Hotivação e Conflito. Entendendo-se o motivo como esse 

{ 8) :Jaorú.tad.h., R. S. & R. G. ficvq,w./..4, .i.nFMchologics- pág.i.na, 350. 
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liberador energético, buscando uma determinada direção, o conflito pode-

t ' - . , . d . ria -ser con-e e i uado como a Si tuaçao er: que a p.::ssoa e..:-mot1.va a IRra co!!! 

por-tar-se de duas maneiras incompative.is·, ou, na expressão de ·Lewin, / 

11coi'lflito é a forma de interação entre o indiv{duo e o meio". 

Os motivos poderiam,d~ssé modo, estabelecerconflitos en-

tre si, como .. po·r .exer.1plo, entre punição e prazer; en,tre· princÍpios e· / 

vanta~em pessoal; entre a:· realização e o medo de fracassar; ent.re a in-

depend~ncia e a participação. 

Conflito de Panéis. Os mo.tivos r.1ais .se conflitarn na e:tl'e!: 

gência do papel do individuo na organização, onde se estabelece um de-/ 

terminado nível de exig~ncia dos desempenhos O,ndi·vid·U·aÍ.S· solicitados .pe .-
la organização a par da capacidade de que é dotado o. indivÍduo .• Assim,/ 

ocorre um· conflito de papel no instante em ·c:ue se ·dá u~a exigência sim a~ 

tânea de que o indivÍduo obedeça a dois· ou mais papéis sociais contrá-/ 
.. 

rios e imcompatfveis. Isso porque o fato dé uma mesma pessoa sentir as 

exig~ncia de um grande numero de motivos acionados etitré papéis· difere.!! 

tes, que não formam um padrão unificado, torna· dj:fÍc·i·l pa·ra essa pessoa 

estabelecer uma clara autoidentificação. Isso determina, também, um con 

flito de prioridades para o atendimento doa papéis, evitando comporta-/ 

mentes dogm~ticos. 

Nas situaçÕes em que os mo ti vos entram e:n conflito, poder-

-se-à ter o seguinte quadro de análise comportamental. 

\ 
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HOTIVl.'S E!-! C0!1FLI'l'O f9) 

+ Ob'jetos d·ese jáv<!is Objetos indesejáveis 

Escolha, Conciliação, Vacilação 
' ~ .. 

atraentes e· i,:;·Ualf9ent·e·,, desejáveis, 

reação conciliatÓria sem eher,ar a 

quaiq u.er deles·. Conflito ligeiro,/ 

c:om de·finiç,:o. 

I 
® 

r 
r 
I 

aproximação do po3itivo e afastamento 
' do negativo deixando de lado outro ob 

jeto. 

não' hàverá c·onfli to porque 

am~o~·sio repelentes, e o 

in d-i vÍüuo s-e afasta de am-

bos·_ao mes~o tempo. 

.. EI 

. . j}. . . .:'; 
dificuldades de se esc~lher entre 
dots bens e dois males. Levantam
se alternativas.positivas e nega
tivas. (:!)o 

(9) \Voodworth, R. s. & D• G.Marquis, op. cit. página 4J.9. 
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Hotivos Socio,is. O entendimento éde que o motivo social 

é o•agente de~erl)linante da. interação de urna pes'soa com outras pessoas• 

superando toa:os os outros motivos, no que tang0 a realização .e a fi 

liação. sendo• todavia, poss:tvel, se estabelecer urna relação· entre 

êl·es e· os nativos individuais. 

Col)lportamento Notivàdo. Os .aspectos relevantes do com-/ 

portamento ·motivado são de que o vigor com que a··res.Rosta é dada depe;:, 

de. do impulso e, ainda, 
assume o 

a preocupação com a direção que essa: resposta./ 

''rer-sé-ia, portanto. o seguinte modelo do comportamento motivado: 

f 
necessidade---'~ estimulo impulso 

'-----:motivo<;------· a.Üvi cJ,àd~~--~ 
sendo que a aparente direcionalidade do 'comportamentó .mo.tivado decor-

re da aprendizager.1 associada ao est:tmulo ativador, na observação do -

seguinte quadro: 

Estimulo ~ 
Situaçã 

e 
alternat 

Necessidades 

individuais 

o 
~ 

ivas 

" 

Hotivação 

-> Comportac<Jen to 
ara agir 

consecução dos ."' 
objetivos 

. 

Estímulos controlQveis e incontroláveis, resultantes 
, 

da interação do indivicluo com o ambiente e determinados pelo atendime!!. 

to da\ necessidades individuais e pela consecução dos objetivos organ! 

I 
zacionais, atuam sobre o individuo. 
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Essa interação indivfduo•ambiente se manifesta ne,s emergências de 

situação, a ·partir da· qual são levantadas às alt"ernati·vas comportamen

tais. SÔbre tais .aJ.ternativas atuam os mecanismos motivadores/ orienta!: 

do um determinado comportamento para essa situação percebida. A resui-

·tante desse comportamento afetaria os.objetivos organizacionais e ·as 

necessidades individuais, que inte;roagem, e que, por sua·vez, se tradu 

zem em novos _componentes de est!mulos. (Quadro 3) 

\ 

.. 



• • 

~ ~-·- . 
est:l:mulos 

, 
es tJ.!'lulos 

controláveis incontroláveis 

'-......_ 

f J, '-V 

individuo 
.( > ambiente 

' '' • ( 

' 

i 

L...., motivaç~1 percepçii 
~ 

situação IJ . "? para agJ. de emergentE dt ·~~;; 

1 
levantamento de comportamento . .,. alternativas emergente 

QUADHO 3 

Mori·r.a, 1 o ~~-i mn1 i Ti cndo de Comuortarnen to 1'-ioti v a do 

Somatória de )i'ersonalidadea· individuais igua1 

'a:· personalidade social do grupo. 

Personalidade social do grupo diferente da pe~ 
so.nalidade do indiv{duo. 

PS ~ f( valores, normas, 

cra~ças) • 
' 

. 

_/ .... --.... ""-.. 
Consec~çao necessidades 

. ~"hê~;4 ... n~ individuais 
~ ..... "l 

' 

.. 

I 

1\: 
I 



MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO: PREVISIBILIDADE COHPORTANENTAL 

"A tensão entre capital e trabalhoest~ reconhecida 

. . . . . \ 
como pr~nc~p~o estrutural do mercado de trabalho e :·elevada a cat.!:_ 

geria de· instituição jurtdica e sociâÍo Aá armas, métodos e tecni-
- . -

cas de luta de classes t~m sido reconhecidos e simultaneamente su~ 

metidos a controle. A luta tem lugar conforme determinadas regras 

do j~go-. Com ele ne p;.ivoi1: ·:::l a luta de classes de sua ponta mais 

afiada e· ·se .transformou_aq'ueà.em relação de tensão ent-re dois· fato

res de poder que mantém o equil{brio da balançao Capital e traba

lho. assalariado lutam entre si, estabelecem compromissQs 1 negociam 

e estabelecem o n{vel de salários, a jornada de trabalho e outras 

C()ndiçÕesll Assim,fcom ·a transformação ·de suas formas, o conflito / - - . 

foi p~rdendo a violência e a intensidade,.e~trando em vias. social-

mente regulamentadas,_ mas latentes, dada a permanente inclinaç-ão- do 

indivtduo ante- o grau de in~atisfação de_ suas necess-idades. (10) 

Perdendo o sentido de "negação direta e explÍcita 

da ordem capitalista, quando a sociedade industrial mostrou-se su

ficientemente rica e politicamente flex!vel para permitir uma dis-

tribuição mais ampla da renda nacional e aceitar maior participa 
. -

ção das camadas trabalhadoras na vida· pol!tica do pa!s" (11) 1 o 

conflito, reconhecido como emergêngia de unia situaçãó de alternati 

vas, e_ de interesse fundamental para a organização, na medida eQ 

que permite identi~icar os sinais básicos de solicitação de parti-

cipação dos seus integrantes. 

• . .. - - i O que acontece e que as organ~zaçoes nao sao const_ 

t tu1das considerando as expectativas de seus componentes. Em assim 

(
1

0) íJcvzp..n.dor.f.:, llaJ.j!. - LP-<J d.a.óe.o -<>aciaf!R<> if -áU Con.,!!..U..t.a <.' : la. -<>oci edarl·: 
J ruJ.u..;:tA.id, f'IÍ'J.i.n.a, V34. 

(11) Lecn .. cLD flkvz../:1-tw 
'· b --" • 2' -á.u., !/.U.~fl..O. 'fo 

I " 
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sendo, seu esforço ; no sentido de estudar para controlar o comporta 

lllento desses intec;rantes1 para que as m;mifestaçÕes apresentadas se-

... ' . . -jam identicas ou. pelos menos semelhantes as manJ.festaçoes desejadaso 

H A b# • Pressupoe o analista serem tres· as forças asJ.cas e!:. 

volvidas na redução da _variabilidade .húmana aos padr.Ões. solicitados 

pelo funcionamento organiz~ciOnal: 

1 .• PressÕes do meio ambiente geradas pelo requisito 

direto e observ~v.el de. uma determinada. situaç~o; 

2. Valores e exp.e.ctativas. c.o.rn.partilha<l.as.;. e.,. 

3o Imposição de regras. 

Os padrÕes formais de comportamento, consegu:Lão·s por 

interm~dio da imposição de regras, são comportamentos no papel, san-

cionados· pelas normas, as qua:is, por sua vez, são justificadas por 
' . 

valores •• Em assim sendo, papJis, normas_e valores fornecem as ba-.. 
ses de uma interelação do inà1v1duo e cjp, gJ;"upo na orga,niz.aç_ão e qu.a.!. 

qu-ar aliciente motivador tem que lhe· incorporar análise especifica I 

para obter qualquer previsibilidadeo 

Deve, pois, ser entendido o indivfduo num complexo de 

suas relaçÕes com a organização, no sentido horizontal e vertical;s~ 

as relaçÕes com-. outras organizaçÕes, e com individuas de outras. org~ 

nizaçÕeso 

Desse modo, a mó'tiva:ção· p·a::ta o traba:·uro •· e· muito es-

pecificamente, a motivação para um determinad-o t·ipo de trabalho - lo~ 

ge de estar na natureza humana - que- implica~ia- apenas. na satisfaçã.o 

de um nivel mlnimo de subsist~ncia, - representa. a. evolução do 
.. 

pro-

prio posicionamento do individuo na Organização. A caracterização I 

desse posicionament.::., ·.qui] implica numa espécie .. de "filiação informal" 

a determinados grupos, que, por sua vez1 fazem solicitaçÕes de determi 

nades cornportamentos 9 permite estabelecer uma pr(~visibilidade compor-

tamentaJ.. 
\ 
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Todavia, por mais previsto e regulamentado que seja o 

. ... - . ~ comportamento dos membros de uma organ~zaçao 9 nao sera·poss~vel pre-

ver.e formalizar todas as atitudes e comportamentoso 

Uma série de fenômenos psicolÓgicos e sociaiS escapam·~ 

fo"rmalização orgailiZaciona.i· por,que1 dada sua ~.i'n;inica~. _uma organizaç·ão 
/ 

somente poderi\. ser entendida integralmente verificando-se tambem o 

seu aspecto info:-mal_~~~··A organização 
. ,,_ 

informal e 11conse:;uencia da im-

previsibilidade prática de se. bitolar o comportanento hum·an<>' c·omple-

tamente", abrangendo todas as relaçÕes, todas· as· norma-s·, todas- os V:!!; 

t leres e crenças estatu~das na organização ·fol'mal, e, .. portanto, todo 

• ... ... #li 

o comportamento que a organ~zaçao formal nao preve. 

Existindo em função da organização formal,. a organizã 

ção informal-·-~ nece.,ss~ria "a"'o funciona~ento das ~r_ganizaçÕes formais 

como um meio de comunicação, coesão e prot,eção· da integridade indivi 

C B d • .. b 'r· • dual", como acentua hester 1. ar.nar , ·ou. seJa-, e ene -~ca a. organi 

zação sempre que não contrarie os objetivos da Administração. 

Tendo como base o grupo, a organização informal iden-

tifica esse grupo a partir de uma composição - estrutura - ainda que 

rudimentar, e de uma base psicolÓgica que determine a consciência / 

dos seus membros. O embasamento psicol~gico, com toda a gama de valo 

res interagidos eemer,-;entes, substitui os valores individuais dos 

seus membro, que não são necessariamente a: somatÓria dos valores de~· 

ses indivtduoso 

\ 
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A HOTIVAÇÃ~~ CONPOETAl!;,NTO OHGANIZACIO!!AL 

Se de um lado o ~'tdi.v1duo, procura se estruturar com 

relação 'a realidade medi·ante a percepção, uma outra· caracter1stica 

b • · • d , 1•b , · r• , asl.c.a·~e a procura o equJ. J. r~o- .. ps~c-o- J.SJ.CO do"- ser humà.no, que se 

·realiza mediante o atenrlime::to de suas necessidades. Por necessida 

de se entende o impulso/est{mulo que aciona. ·o indiv!duo no sentido 

de tentar obter uma determinada posição. de. equillbr.io •. 

As necessidades são vistas aqui em dois grandes gr~

pos, que atendem precisam.ente 'a visão dualista do ser humano dentro 

da. cultura ocidental. Temos, pórtan to, as. necess:Ldades í"isioÍog:i.cas 

e as neces.sidades psico-sociais. Nii:o são elas atendidas a um. s~ te!E_ 

po ·e dentro de uma mesma dimensão, pois que .é dado como existindo / 

grau de priori·dades - a hierarquia das n~cessidades - que represen-.. 
ta a sua importância escalar. 

Necessidades FisiolÕ~icaa: Considerando que sua es-

trutura b~sica ~ f!sica, que sobrevive inclusive ~ desestruturação 

psicol~gica, induz-se ao racioc1nio de que as nec~ssidades fisiolÓ-

gicas são consideradas fundamentais em seu atendimento para o ser 

humano, e são as primeiras na hiérarquiao 

A Teoria de Haslow:(l2) !l:nfase será dada~ Teoria da 

Notivação Humana, desenvolvida por Abrahrtm H., Haslow; e~· que há u-

ma série de conceitos e chaves de an~ise do comportamento humano. 

Recorda ele que as pressÕes fisiolÓgicas-são consideradas como. pon-

to de partida na Teoria da l•lotivação, mas destaca O· fato de que não 

são elas isol~veis no contexto de verificação do dualismo humano.E~ 

tabelece, desse modo, uma hierarquia para as neceosidades: psicolo: 

gicas, a que chama também de suplementares ou complementares. 

Colocando em primeiro lugar a !!,ecessidndo de Se;cu.ran:

B• diz Haslow que as pessoas visam, em primeiro lugar, 'a preservO! 
\ 

ção de sua integridade f!sica, e, em segundo, b preservação de sua 

{ 12) 1/.tfl.f.ÚI.alJ!. li. (Jcu..low, .in. Cotnpo~~.t.c:.~<Z.7-to /Lw,,mto na ~a1 
i.anda. 1-"rvt.A-ei-w. & Ldf...e CoNLe.iAo, Laerte, 1970 
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intcf>;ridade mental. Assim, se o homem participa da' organização vis~>!!. 

do ça atendimento de stlas necessidades fio!.ol~gicas (mediante o empr.2, 

go da retribuição monetru.ia de seu esforço produtivo) não é menor a 
A 

inferencia de que sua participação em diferentes tipos de organiza 

ção$ em difere:tües n!veis e graus, se deve a sua necessidade de seg:!:_ 

rança posto que para sobreviv~ncia, ps{quica o mundo deve ser relati 

. . • 1 • . :t • vamei:.te prov~.s~ye- ., _estavel_,._ orden.aao,,.,. aprox~madamente coerente e 

p~otetor. Atenà:i.das,.as nececsidaàes fisiolÓtçicas e .de segurança,o i~ 

div{duo verifica as suas necessidades de R"'Dr, afeição e participa.

ção no grupo. No exame organizacional, os in_divÍdu_os que não t~m co.;: 

respondência em seu relacionamento afetivo com os. grupos dos. quais I 

participampodem ter comportamentos derivados para falta de adaptação 

social, e,· em grau mais. agudo, para psicopatologias graves o Esse ti

po de relacionamento depende, en grande parte, do modo como o indiv.{ 

duo se auto-recebe. Alsumas técnicas, cor.Ío'.labóratÓrio de sensitivi-

dade e as testes soGion;tricos,. podem ajudar na diagnose e na recupe

ração desses indiv{duos, rejeitados ou exclu{do:(;:;rupalmente. 

. - t 1. . • Salvo e;<ceçoes pa o ogJ.cas, o que se verifica e que 

os indivÍduos sentem necessidade ou desejo de auto.-avaliação,. est~-

vel, firme e geralmente alta, bem como auto-estima e respeito das 

outras pessoas. Por estima entenda-se aquela que tem como base a ca-

pacidade real e suas realizaçÕes. Hesse grupo de necessidades pode 

ser estabelecida uma chave de subgrupos: liberdade e independ~ncia I 

de uma lado, e do outro a necessidade de prest~gio. Quando os··.indiv.{ 

duos busca:n a organização na satisfação à"essas necessidades deve ser 

evidenciado.que liberdade e independ~ncia são considerados como pro-

curadas dentro ó.a·necessidade de segurança e não com perda de segu -

rança. Prestrgio pode ser· identificado com a busca de status e se 

vincula à, conceituação sociolÓgica de mob.ili.dade social o. Se. o indiv,;( 

o • ~ 

duo nao faz aquilo a que se encontra apto a fa:zer, e possJ.vel q-ue se 

\ 
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sinta- insatisfeito quail.to ao atendimento de Oü.tras necessidades. A 

- , A 

nessecidade de auto-reu1iz.açao e a tendencia Sentida a cumprir ~u a 

realizar o potencial_geneticamente herdado. Se o indivlduo participa/ 

da organiz'a.ção apenas ·pa:::-.a ate:r:tdimento de !3UaS necessidad~S ·fis.iolÓgá_ 

cas ou; primárias de segurança, será evidente. a sua não auto-reali-zação,. 

posto que o seu potencial estará sendo alocado inadequadamente. 

Caracter~cticas da.s !Jecessi-~: H~slow argui que as 

·necessidades apresmÍtam uma. série de caractertsticas~ ~_ssattornam o seu 

e:otudo, hoje, um dos fenômenos percucientes de verificação do coc:Jpor-

tamento hu::Jano. Flexibilidade, satisfação reh>:tiva, caráter inconsci-

ente, generalidade e atendimento s3:o,· entre e·la:s 0. os· pontos· para os 

quais chama ele, a atenção. Por· flexibilidade das. necessidades, deve 

se:::- entendido que a hierarquia estabelecida não~ r~gida mas podeser 

modificada ~adiante determinadas técnicas e emergências. Assim, quan-
,. 

do o individuo se defronta-cor:J a opçÜo s~lário ve~sus status, depen-

dendo de sua posição organizacional, variará a sua preferencia cdo ou

tro modelo; s.Ó:· o in di v:!duo desiste de participar da organização, por-

tanto renu11<:i~.Dd0) à .. ne-cesSidade de segurança, por ·3 ter sido acionado 

por respeito a ~i-pr~prio ~ necessidade de auto-estima.E ~inda, que 

o individuo é guiado para outros comportamentos além dos seus desejos 

e necessidades ou que um processo identificador possa alterar toda a 

questão hierárquica da~:.;. necessidades. 

Quando na exposição feita se deu o escalonamento das 

necessidades, n~o se quer dizer que somente depois de. uma necessidade 

atendida 100% é que venha surgir a seguinteo Essa visão obliteraria 

a c~:nce:t)(;ão psico..:.ffsica e social efetiva do ser humano. A organiza-

-· çao tem conhecimento e trabalha com essa demonstrativo de que a maio-

ria das pessoas normais se encontra relativamente satisfeita e relat_! 

varriente insat-isfeita em todas as suas necessidades fundamentais. De 

outro modo, a~ pessoas m~dias, em geral, não t-ern con·tciência I 
\ 
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da exist~ncia de tais necessidades, ainda, quando as neceDsidades ci-

.~ /_ 

com variaçÕes na hierarquia dada, corno consequência de amplitudes/ 

comportamentais. 

Solicitando una revisão fundar:wn tal da he.oris: de /' 

Freud, HaslotJ parte para a afirrDativa de que as -necessidades fisiolÓ

gicas e psicolÓgicas são :13Jl'ife.3t:J.dcts no hoi::H;m~ perfei ta.mente normn.l/_ 

em mementos p::.ssageir.os apenaS o Isso peTmite a ·ele: adiantar q~e, o/ 

"homem sadio" é motivado principalmente par.a .d.esen-volver. e realiz·ãr o· 

seu potencial e suas faculdades. 

Hasla>1 d~ um enfoque que visualiza fundamentalmente o indi-vÍduo,., Gal

brai th estabelece um sisterna- mo ti vacion9.l que verifica o indivÍdu-o -c/ 

num grupo social, ou mo.is· ·especialmente, o individuo como unidade pro -,. 
dutiva. Realiza ele a afirmativa~ de exiStência de_ quatro sistem~s di-

ferenciados de no ti vação& 

1. Notivação por compulsão; 

2. Hotivação pecuniária; 

3• Noti v ação per identificação; e 

4. Hotivação por adaptação. 

Isolando a motivação por compulsão, que ele conota co 

mo tÍpica das econorüas de trab11,lho nao livre, Galbraith descreve o 

sistema motivacional como resultado de interesses e de participação 

do in di vl.duo na organizaçãoQAssioi q,:l di feren ~es ni v eis e t,ipos de par-

ticipação/inclusão na organização, e t8.is• nÍveis à tipos é que deter-

min:1riam a motivação a eles inerente· ( ,:·~~~HHiro ft.) 

\ 



- 20 -

/'donbt., nnU"noõo poonnú,;, 

/ -- ~ 
~ra.prezado 

da moti;vaç.ã:o .. p.ecuni-á.r-ia. 

Produção: incentiv.o a identifi.ç:açã.o 

Capatazeê Supervisores~ 

Pessoal de Venàas -

Funcionários bur6cratas - outros 

empregados d€. escri tó"fí~. 

Executivos 

(Administração). 

Tecnoestrutura 
•' 

periferia :_çlara o Centro, ou seja, o padrã.-o motivador é conseq-ú.êE; 

cia do posicionamento do individuo na organização. 

ClUADRO 4 -"------

\ 
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A.partir de Frederick W~ Taylor (1900) a Administração 

. \ - - , , 
v~sa as relaçoes de produçao de modo sistematico e com·cunho· metodo1,o 

gico, sdmitida a . -1.ncursao de ~1~ànk Eo Uilbreth e a ab.ordagem de Henri 

Fayol (1916). A psicologia .Para a indÚstria, de OVdway Trad (1918) se 

des<;nvolve at~ Hary P. Follet (1930)_.~ que aborda a filosofia adminis -

trativa baseada na motivação humana e .nos processos de funcionamento 

dos grupos para a solução das problemas administra ti vos, e chega ao 

• 
conceito· de 11group endeavOr 11 de Elton Hayo,, .a·cresc1d.o 

cessidades de comunicação levantadas por Chester lo Barnard(l938). 

' Em 1947, : Rensis Likert e Chris Argyris veri 

fi"Carl a Te0,ria da Organização h 'base da Psicologia e -da Psicologia Se 

cial, enquanto. Nobert 1\'iener (1949) enfati.za a an:;_lise sist~mica e a 

teoria da informação na Administração. Herbert Simon, HaroJ.d J.. / 

Leavitt'e Robert Schlai:t;er (1955) mensuram o comportamentalismo humaA 

no no processo tomador de decisão e Etzioni formula uma metodologia ~ 

nall~ica das organizaçÕes. As experi~ncias de Rand Corporation e do 
-· 

Tavis~ack Institute concluem por uma interação entre o indivfauo, a 

- -organ~zaçao e o ambiente. 

Turn-over• produtividade e nlvel de relacionamento in

divÍduo-organização tem levado cadà vez mais· a Administração a: se pre 

ocupar com a busca de fÓrmulas que permitam.o env.olvimento .da pessoa 

hu;nana em sua atividade especifica com o·.mininro· d'e· conflito e o maior 

desempenho admitido. Essa pr'ocura tem encaminhado, em diferentes esti 

gios d.a abordagem da Teoria· das OrganizaçÕe~ à utilização de instru -

meutais colocados à. disposição por t~cnicas q~e representem uma tent.§!. 

. . ·r~ . tiva de entendimento do ser humano co1:1o unidade ps~co ~s~ca e como 

integrante de wn macrocosmos psicosocial-cultural. 

\ 
Assim, esse approach decorre da · prÓpria evolução con-

ceitual, que tem sido observada nas chamadas ciencias humanas, em in-
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tervenientes variáveis de modelos que pretendem. quantificar ou fixar 

padrÕes capazes de se repetirem e que são, em essencia, tentativas I 

de reduz.ir o grau de imprevj,sibilidade do comportamento do indivÍduo 

na organização, aumentando, l'Oit'rtan:to, a vi3ibilid.:;cde do .icdministra -

-clor ~a aplicação d9s alic_iente-.s b~s·:;Lcos que ·significar.l·-·o atencJ.iment.o 

pr:C:cd.:[Jp.O;.i dos objetivos mais imedia"tos: redução de gir.o de peSsoal, :! 

levaçã·o das taxas de produtividade., maior fidelidade organizacional· • 

Essa configuraçáo de si·tuaçÕes ideais decorre • do pro-

prio espirito orientador· de um ·engaj·àmElrrto· ma:is· ·persist·ente {porque 

mais continuo) do significado cada vez Ínal.s presente dâ.s organizaçÕes 

dominando a. vida do indivfduó, e pôrqu·é ténd·é á' eui'âtl:zlfr-§é.!U d·êc·ô·r-

... . 
renc1a de um relacionamento competitivo interorganiz.acional9 

orgli.nizaçÕes necessi tarn cada vez mais c e filBiras constantes, permane_n 

tes,qmcomuncam de suas prÓprias ideolÓgi~s, cuidadosas de sua ima.gem, .. 
defensoras de seu produto, a um sÓ tempo, :i,I\te;ressS<àOb e responsável5 I 

por seus resultados finais. 

Na base da pirimide há quê se colocà:r, pois, o elem.en-

to humano, fun·daoento e justificativa existenciais da organização, I 

mo:s un elemento que, por ser b~sico, não representa o todo importanta, 

.. / , . -senao o nucleo, de uma atividade em diferentes estagies de compos1çao 

em que as partes não t~m significação uma vez. que exauridasdo seu tocb · 

Essa, talvez:, a quest·ão ma'ics delicadamente acentuada I 

em sua colocação permitida.Na realidade a visão ort;anizacional não dE 

putou sempre a mesma Ótica, havend,o-se manif.cstaclo de diferentes ang.!:. 

laç{?es n.:; .. :m0dida em que as modifi_caçÕ.es s:e realizavam n·o. que tange 

.... ' • ' \. # , 

nao apenas a realidade crÍ.tica mas a propria abordágcm de analise dos 

fenÔinenos;, a. exem}?lo do que estfí dito em··Platão quanto ao seu ."Hit.o / 

r..&.Caverna 11 o 

J'l.. evolução sofrida quanto ao 11mod.us ·operandi" da alte-

- - . , 
raçao de dofiniç.ao de comportar:~entos humanos refletiu-se na propria ~ 

\ 
ceitação do desenvolvimento do entendimento organizacional e de suas 
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te_orias -·ora prescri ti V as, ora normativas ou mé'ramente des-cri ti V as -

no relacionamento organização-indivíduo e nps ti·poo de alicientes de 

resu~tados desejados ·pa:!:'a resuJtados o~btidoso 

!'Jossa metodologia ne~se traba~ho· não··;) ·se prfj.oc.upou e.1:1, infe.rir para 

criB.r,r.::J.s e~. s:\:6-temati.Z!lr cem enfooué critico os conceitos. já eXisten 
. -· ' - ' ~ 

tes, alcançando-Os .à _luz das evi·dências,não _,.necessariamente not.ras, de 

, • < .. 
que e J.ffi:?OSSl. vel o eUame das tecnicas sem o ~.ailo de ·fundo dos·· seus 

• _ ...... ,.,_ ... r 
contextos de sociedade .e de individues que nao sao, permanentemente , 

os mesmos. 

. Daf porque não houve .. a intenção âe estâbe].ecer i•ôupa-

g'i>m nova para a descrição da peça, quando tód'a' á nóss·fr ff:feôêtfpaÇáb é:s' 

taria voltad_a mais. para a.interpretação dos valores em -cada 
. . 

cenaJ;J.O-

ambiente dado como·talo 

A nossa .sisten!;.tica ajuizou, assim, o modelo. aristot~ .,.. .... ... 
A 

li co de disc:>.rso, representado pelas. diferer.ci.<!_dat;; ~mergenqias do con 

C! e i tQ à a c ot':lpoz:ta"!leritcv·humano e da. presença de tais cone e i tos na Teo-

ria das OrganizaçÕes. 

Entendeu-se ainda que ta;l leva:i.tamento perderia em SE 

as fif!aÍidades se não fossem tomados os estoques dos modelos j!;. exis-

tentes quanto aos d,iferentes est~gios da Adc1inistração, e, tamb~rn, se 

nao se resgua:rd!lsseínas proporçÕes da tentativa do vôo. O ponto de pa!, 

tida, pois, est~ localizado em dois espaços qU'e acr·edi tamos se inter-

penetrarem: o surgimento da Admini.stração con1o um estado e do entendi. 

menta de quando se deu tal fato, a· revoluç·ão~ indus.trial. Nesse~ momen-

to·o cOrte permite a verificação desse individuo não mais gree;irio, / 

n.ã.o m~:d . .s uma unidade produtiva is~lada, mas "a mercê das tentativas de 

. . . 
efc:!..encia produtiva que visam a. mel:'lor oaneira de vê-lo participando 

. ~ 

da. O:'.:'ganJ.Zaçaoo 

A classificação da abordac;em do pensamento· em Admini§. 

tracão pode ser tipificada a partir de cinco postulados básicos, em . •, 

' 
cada corrente, que permitem wn confronto v.erifi.cadoro 
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Desse modo, .a E.scola de Administração Gientlíica, conce -

bendo a Organização em seu aspecto formal,.admitia uma identidade de 

interesses entre patrÕes e empregados mediante a aplicação de incenti 

t • . 1 lL d ' . t de v~s mone. ar1.os, que evava a resu ~.-a os m~1.m1.zan ~~ v·3Z q,ue. a. conc~p 

ção· da ·natureza humana era. dada como fundamentalmente· econÔmiéa:! 

Oa inte[;rant.es. da E.sc-ola de Re.laçÕes EuEla:nas., enfa.ti 

.vam· ' as ~}ectos socie.is da natureza humana, e destacavaliarii, haven~o 

· • aue . . ·-identidade de interesses entre empregados e empregador·es,· a apl~caçao · 

de incentivos psico-sociais tembem- le-v:av?- a- re-su-ltados. maximizante·s 0 

Coube aos behavioristas a visil:o do homém admiliistràti-

vc, presente num sistema· coope'l:'atj:vo· ra'Ci·on·aT, on·d'e·· a·· existênc-i·a. de 

conflito poderia ser negociada, estabel.ecnndo resultados satisfat~ri~ 

qunndo da a:r>licaçãa de incentivos mistas. 

Tendo a organização como um sistema social deliberada-- •. 
mente constr.uf·1o., os estruturalistas destacaram. que os resultados m_i 

ximos obtidos no homem organizacional seriam mediante a aplicação de 

incentivos Jl.Sico-sociais mas tambem monetár:i:s 0'!1 3ueasrelaç·Ões entre a - ---- - -
~dministração e os empregados se realizavarna um nlvel de conflitos ..; 

inevitáveis, mas muitas vezes desejáv~iso 

A concepção com que.os postuladores da Teoria de Sist2, 

ma~ abords..:n a organização - sistema aberto - engendra uma concep -- , , . 
çao de hómem funcional capaz,·tambem, de produzir resultados maxJ.mos 

a partir de incentivos mistos, mas· cujo relacionamento com a adminis-

- . , . traçao se daria no envolvimento de um confl~to de P.0PC~s o 

do Cl::n:dio 

(74) 

\ 

í'iat!:::z.s 
ílJ.o~z.r!_;:l_ 

Prestes Hotta, permitiu· a ele a elaboração do seguinte / 
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C~ncepç5.o da relações empr~- sirstema de concepçã9 da na- .. 

Escola gado ad~1inistr~ incentivos natureza h uma- resUltados enfoque 
O:.':'[;::::.nizaçõ.o *l. 

ção na . 

,. 
< 

d ' ' L ~- Crgo.ni~aç ~o for Identidade de Incqnti vos monetb. 
ft! m1.n1.s vraç o. o - ·- hom0~·economi Náxilnos prescri ti vo· -
Ciendfica mal interesses 

rios · c·urr; 

'· i ; 
' 

- Organização in 
Relações IItt:-nana? - incentivos psi- homo-social Identidade de . • , 

prescri ti·ío . forlilal ' 
E2.ximos 

interesses co-sociais 
.. . ' ~~ : 

' . 
. 

' Conflito possi-
Sistema cooper~ . 

admihis-Behavioris;no • . . '' incentivos mistos homem 
vel e negoc1ave satir;fei toS explicativo, 

tivo racion?-1 trativo ,, ' ; . 
. ' 
'· 

,. 

Sistema social Conflitos in e vi 
. ' - homem or~an~Zf! Estruturalismo táve:ts e muitas in c e ri ti vos mis-

de li beradame1i·te • 
cional maximos explicativo 

d . , . i~ tos 
construido vezes eseJaVeJ.· 

' .· 
., 

_i 

. 

Teoria Sistema Sistema aberto Conflito de incentivos homc;m m~,:'::ilnOS explicativo 

, . 
mistos funcional pape1s 
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TAYLOR E A HOTIV.iGÃO 

Frederick w. Taylor (15) tomou como base o entendimeniD 

do "homo economicas 11 e sobre ele construiu a sua teoria motivacional 

de participação na org=ização. Assim, o elemento humano foi apresen-

tado corno P_ or. taC.or de cn..; .o:::;::;~_: er.+.q,r~;c-.;·on· a.l<.c:l~d"• ~e-"o- c· e um sl.' ~tp-a ...... .....ç·. _, .. ., .. ..... - ._:,. ~lll; ... ... . ..... ~'""', 

~ 

d•;; Pl"eferencias COr.l}~l-ct..::s,- qt:e l.he }:)'értJi tio.': 

lo Escolher sempre entre várias alternativas que lhe 

-·fbesem apresJ3ntadad; 

2. Saber em que consistiam essa., ai.ternativas; 

t~: Realizar a·;aliaçÕes cuja complexidade é ilimitada , 

a fim de determinar que alternativas seriam as mais 

desejáveis; e 9 

4. Executar complicadas cá"'léulos de probabilidade que 

não o amedrontariam nem apr.esentar.iam qualquer mis-

térioo 

A influ~ncia básica erà dos fatores fisiolÓgicos, con.!! 

derando o organismo como simples J:~áquina e o arobi.ente como u111 esttmu-

lo ou um sistema de esttmulos bem definidoo (16) 

(15) 

(760 

\ 

• 
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.Participando de uma organizaçao formal, o 11homo econo-

micus 11 • se motivaria eficie·ntemente a partir da recepção: de incentivos 

monet~ios, não havendo razÕe.s outras_qt.e deteroinassem o seu acion;s-

mo:., poSto que interesses de empregadores e empre·gad-os a·s:su:nia-m uma só 

identidade_ (17), no que aceitava o o_peracionF.ili.srr:o-' anteri.or.:.-.·ent __ e rea-· 

J.izado, pa!'a ele um resultado de distorçÕes apreciativas. (18) 

Taylor acentuava que a Administ!'ação Cient!fica, ou a 

Administração por Tarefa (Task Hanagement) ~ a Administração de aco.r. 

do com as tarefas individuais, previamente determinadas, na qual, pa-

ra provocar a iniciativa do trab.a}hado:r-, o di;r.e.tqr !le.yer,ia fornecer 

-lhe incentivos especiais, além do que é dado comumente no of1cio. 

"Esse incentivo pode ser concedido de diferentes modo,. 

como,· por exemp:!.o, promessa d·e ;r-à;oida ;oro·moção ou m·elhoria; salários/ 

mais elevados, sob a forma de remuneração p9r peça produzida, ou por - .. 
pre;:io, ou por gratificação de qualquer ·.;spécie. a trabalho perfeito 

e rápido; menores horas de trabalho, melhores condiçÕes de ambiente e 

serviço do que são habitualmente·, e-tco,~ e-- s·obT·e-tudo,· es-se· i-ncentivo / 

pessoal deve ser acompanhado por consideraçã:o pessoal e amistoso tra-

tamento que sonente pode desviar de interesse v.erdadeiro, posto a se.r. 

viço d·o bem-estar dos subordinados" (19) 



- 28--

l·fais ainda, . que não bastaria a maneira pela qual / 

tra':>alho seria recompensado! mas as condiç·ões em que se realizava: 

"Análise cuidadosa dem:m:.strou que, quando os traba-

- ~ ' -do que· quand? a. atJ.biça.o de ca.da. um e pesso:ilmente I· 

estii:Julada; que quando os homens trabalham em grup·o 

sua produção indi v~ dual cai i·n\:·ariavelmente ao • n~-

vel do pior. homem do. grupo, e de que todos pioram I 

em vez de m·elhorarem- o rendimento com- a colaboração". 

(20) 

Alia a esse conjuntural a idéia de tare·fa (21} e de 

gratifi<>ação (22)9 que se constituiam então em "dois dos mais impor-

ta.+':-tes .elem'entos do funciop.arJento daf Adt1inistração Ci"ent!:fica11 (23) 

A afirmação central, pois., _da sua Teoria da i-lotiva-

- . -çao e a de que as recompensas materiais estao. muito. ligadas aos. es-

forço3 para o trabalho, e, desse,· mod;->~ o tr<>.balhador corresponderá-

uma vez assim motivado - com a máxima realização de que· é fisicame;a 

te capa~o 

Hodelo sir.mlificado da motivação .de Taylor 

O modelo que se permi ti.ria construir, analog.icamen-

te, seria de que a Organização forma-l motiva o ind-ividuo com incen~ 

tivos monetários. Esse individuo - identidade com hOTI,!_Q_~Ç.Q.D.S!.m .. tCl.ll.§ -

apresentaria um comportamento igual a:o cotriportamento de<rejad·o p·ela 

organização formal, ou seja, determinante de nfveis os inais altos I 

possÍveis de produção. 

(20)0obre o _prodato • da e.. ti vidade ·de t!'a.Jalhadorez de pa. Taylor opo 

cit. 

(21) Taylor, O?o =it. 
, . , . ~ -~ 

pago 109 - "0 operarJ.o nea~o trabalha com mai-

or so.tisfa~Eio pc:rà si e pe~ra seu p~trão, qu.arído lhe ~ dacl.a, todos 

os dias, t!lrefa definida, para ser realizada em tempo deter•ninado e 

que representa um dia de serviço- para um bom trabalhador. 

(22) t imposslvel ":por longo perlodo de tempo, obter operários que 
trabalham mais do que a média dos outros na vizinhança, a menos que 
lhes seja assegurado aumento de salário, grande e constante"• Tayl~ 
Opo cito pág. 109 
(2") Tavlor. o~. cit. ná~. 110 
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,Quadro 5 

Organização Formal 

[, --
Cor1portamen to 

Pl:-o-:lutividade Ince ti vos 

Hone ário.s • 
\ ... 

H o mo 

E c on-o~'lic us 
.. 

Produção do Homo Economicus=f(incentivos monetá:rios) 

Coz:.portamento Requerido = Comportamento apresentado 

Interesse.s da Or.ganizàç2~o-Forma = Interesses do I:I9mo E.çonomicus 

\ 
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A Ex-perl.ência de Nnyo 

Os participántes da organização tem valores, atitudes 

e objetivos pesHoais que precisam ser identificaclos,. comp:t:eendidos e 

·estimulados, para conseguir sua particip·crção na empresa. 

Há· qtie· se entender, po-.is, a. necessidade d-e se estabe-

lecer a harmonia de interess0s e~tre os objetivos da -organização e 

de sreus partic.ipautes, harmo:1ia que pode ser preservada· pela Admini_2 

tração atraves de atitudes co•1preensivas e terapêuticas que, u.nta vez 

realizadas, determinam a eliminação das condutas aberrantes. 

Enfatizando a orga.•ização .inf.ormal, a Admin.is.t·raqão / 

visaria obter dos seus participantes formais o cornportamento·reque-

rido a partir da aplicação de incentivos e recompensas psico-soci 

ais -de- status, pre~t!t;io, circunstin~ia.s favoráveis à amizade. e ao 

oompanheirismo. 

Nesse sentido é que se d.esenvolveu o trabalho de Hary 

P. Follet (24), de cert·o rJodo aittecipan·.io-se ao que se convencionou/ 

chamar "Escola de RelaçÕes Humanas", ao analisar a motivação humana 

partindo de valores individuais e sdciais. 

Coube a Hary Follet a elaboração de certos princÍpios 

de organização em que se. afirmava:· 

1. As pessoas que trabalham perto, seja no sentido !!o 

rizontal, seja. no sentido vertical, devem estrei -

tar os contatos para melhor coordenação; 

2. As pessoas que executam um· tra•b,'l.h·o devem estar n2_ 

le envolvid2.s desde o momento do planejamento e 

não quando este já, terminou., Isto permite boa moti 

v ação; 

3· Todos os elemento.s de um dado conjun·Co devem eGtar 

estreitamente r~lacionados;~ 
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4. Toda decis~o ; um momento de proc~sso. El~ se tor-

na irnport:mté. no contexto desse proéesso. Uma pes-

soa deve ser considerada importante na medida em 

que interv~m para tomar u~a decisão dentro de um 

processo geral e não porque faz parte da hierarqu~ 

Essa visão foi mais tarde aprofunrladà experir:wn talrnen-

_te por~ Elto:J. Ha:ro (25) e a corrertte daqueles que espor::;aram suas idé-

ias, a partir do t.rabalho de obse:r:vaçÕes. ccr:ap6: ... tame~i.tais, considerado 

um dos clássicos em administra-çio, sob o ·n-om·e· _de 8Experi·ências' de 

Hawthorne 11 • 

Realizado em Chicago (-1927/1932), na Western·ELectric 

Coopany"•s - Hawthorne r!orks, o· entendi;ilento final· Ioi o de que a pr2_ 

dução do tre-i:Jalho é uma função do grau de satisfação no traéoalho, a 

qual, por sua vez ,depende. do padrão social não convencional do grupo. 

Uma série de conceitos abrc!hgentes e conclusi v0 s foi / 

constru!eas a partir dai ·· como inferência dessa pc·sq,uisa de·talhada/ 

sobre mo ti v ação e comportamento operaciona-l dos ind.ivlduos •. 

Ceube-se levantar, portanto, que: 

1., A _quantidade de trabalho - nivel de produção - ex~ 

cutada por 

capacidade 

cialu; 

um trabalhador. não ~ determinada por sua · ~ 

fisiolÓgica mas por sua "capacidaqe so- V 

2. As recompensas e as sançoes não econÔmicas influem 

significativarr1ente ·no c.oruportamen~o do trabalhador 

e limitam, em grande parte, o resultado de planos 

de incentivbs eco1:1Ômic.os, desempenhando, pol .. tc.nto, 

u!n papel ceEtrv.l na deterr.::inãção da r;;otivo.ção e na - " ', 

felicidade do trabalhador. Assim sendo, o incenti-

vo econÔmica:~ãbé Única fOrça motivada a que _o ope-
~··· . ~ 

atraso?~ / 



(27) 

\ 
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_sua produçêio até um ponto bem aquém de sua capaci-

da·çle f:l:aica, .mesmo qu::tndo trabalha por peça e pod!;_ 

ria ganhar mais com maior produção. (Sua produção é 

a!etada de forma importante por suas relações com 

• . • d outros operarJ.OS e por s~us probl:eli!a?J p~e_9.sqa~.s en 

tro e fora da !ábrica (26); 

rário é ·membro de· U8 gru:9o e. as relaç-~.e::; frontais/ 

gue experimenta têm grande efeito· sobre seti compo-r 

tamento.Toda vez que o.s homens trabalhau em conj~ 

to~1~3~ndem ·a construir uma ort;anização ·nao conven-

cional, que pode não.seguir as tinhas de organiza-

ção formal estabelecidas pela Administração. (27); 

4. A extrema es~:ecialização funcional nao cria, neces 

sáriamente ,-· a OrganizaÇãO mais eficiente. Hayo . e 

os seus associados não atribuiram maio-r atenção a 

esse ponto, mas no estudo na sala dos fios, obser-

Varu-ra· que ós operários encarregados da fip .. ção elé-

trica e soldadores frequentemente trocaram de po-

sição, contrariamente à polÍtica da Administração. 

Essas trocas nao tinham· efeitos adversos na prod~ 

çao e ·parece que elevaram o more.l de todo o grupo. 
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Hodelo Simplific-ado da E~cola de Relo.çÕef:i I-Ilunan::ts 
' 

O modelo a, ser construido,envolvcriac!l-' exis~~ncia de um;,. 

organização in:Çorr.1al, ou várias -organizações in-fo-rmais,. dentro da 

ccntivos psico-sociais que visariam obter um deterr:Jinado t-ipo de com 

portamento • .Os incentivos deveriam obter um comportamento manifes

to seme.lhante ou prÓximo ao comportamento requerido·. Desse modo, o 

nfvel de produção seria função do grau ·de satisfação no· trabalho. O 

grau 'P.e satisfação no trabalho seria função ~do padrão social não / 

·convencional do grupo de trabalho. 

... .... 

\ 
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INCEL!TIVOS 

PSICO -

~ -SOCIAIS 

ORGANIZAÇÃO 

FOREAL 
COt-!PORT.UIENTO 

PRODUTIVIDADE 

. HANIFEs-.TtJ 

O:WAIUZAÇÃO l 
I 

Produção = f (grau de satisfação nó tra.balho) 

Grau de satisfação no trabalho = f (padrão social nao comercial do 

grupo de .trabalho) 

Comportamento manifesto = f(incentivos psico-sociais - comportamen-

to não comc_lccial. do grupo de tr:lbalho) 

QUADRO. 6 - NODELO SI!·1PLIFIC).DO DO C0~·1POi1TAHENTO H.A ESCOLA DE R~LA 

Ç0ES HU11ANAS 

\ 
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Modelos Comportamentalistas - O Behaviorismo 

Os participant:es da ·organização percebem, ra;~:iocinam e-

agem racionalmente e definem .. sua par,ticipação como se fossem to 

O$ -inicias-·· do behaviorismo~ estã.;'· no psic.~log-0' '!iatson / 

com seus experimentos sÔbre o comportar.Terrto in di vi dual. Gordon Al:);port 

passou a analiso.r- o comportar;Jento dos grupos humanos e a -construir _-gr!! 

pos.simulados para estudar a previsibilidade do comportamento. 

Admitindo certo nlvel de conflito entre as necessidades 

organizacionais e individuais, permanecendo na õl,D.álise dos. processos -

mediante os quais os conflitos·podem se~ superados pela integração das 

necessidades individuais às necessidades organizacionais, os behavio-/ 

ristas destacam O·fato de que os. homens se.comportam racionalmente·ap.!:_ 

nas com relação a um conjunto de ·dados ci>rli.cterlsticos de determinada/ 

situação, Esses dados .. compreendem o conhecimento de eventos futuros ou· 

das probabilidades relativas a eles; o conhecin;ento das alternativas -
11 

de ação disponlveis; o co:riheéimento das conseo_uênciás dessas alternati 

vas, e o estabelecimento· de uma ordem preferencial para as conseq~êa-/ 

cias das alternativas •. 

As teorias de Likert (1961) e McGregor (1960) enfatiz~ 

ram os efeitos disfuncionais internos dos modelos convencionais da. 

Administração, particularmente em têrmos de custos para a motivação. 

Para Likert, as forças motivacionaia causam o comporta-

me:t:J. to que produz variáveis, as quais são as medidas.., o q.ue. le.v.a a uma 

redcfj:nição das condiçÕês de trabalho, o que leva a um comportamento/ 

melhorado. 
o 

\ 



\ 

ESQUEHA DA VISÃO DE LIKERT 

Forças motivacionâis 

1 v 
Comportamento 

'V J/ ··'I! 
variaveis 

_, ,. -

Hensuráveis-

Redefinição 

das 
Condições de 

TrabaJlto. 

Comportat~en to 

- 36 ...: 
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Para Dou c; las NcGregor, a teoria da inoti v ação se estab·e 
I 

leceu através da esperança .continua e da sati.sfaç:lo parcial. 

"'s meios para a satisfação das necessidades. fisiolÓg.:!:_ 

cai> e dentro de certos limites ele segurança do homem pod.em. ser 

proporcionados ou negados pela Administração. O prÓprio emprego é um 

,.. . .,_ - ~ ~ . ' d. -
desses n:ei'OS; · tar:Jb-em o sao os sa.:l..arlost as con ~ÇOC<$ de trabalho· e.-

os benefÍcioso Atra~iés-desses u1eios o individuo po·ct:e, ser controlado -

- enquanto estiver lutando pela subsistência". Porér;r assim que o ho 

mem alcança n:I.vel adequado de •. subsistência e está motivad.o, precipu!.!:· 

mente, por necessidades de n:I.vel mais.alto, essa teoria· não funciona. 

A .Administração não pode dotar um homem de auto-respeito, fazer com-

que •seja admirado· por seus con;panh<;>iros ou satisfazer as suas neces-

sidaded de auto-realização. i-las pode-criar condiçÕes em~que ele se 

sir..ta encorajado e seja .capaz de procur~; 'por si mesmo tais satisfa- · 

çÕes. Pode, por outro ;Ladb,· impedir que ele alcance tais satisfaçÕes 

-nao proporcionado essas condiçÕes. (28). 

\ 

Assim, seus postulados foram de que: 

lo "A insatisfaÇão de necessidades fisiolÓgicas tem -

consequências sÔbre o comportamento. O mesmo é ver 

dade - embora s.eja menos reconhecido para o caso 

da•insatisfação de necessidades de n:I.veis mais 

altos"; 

2. 110 fato de a Administração ter satisfeito as nece2, 

sidades fisiolÓgicas e de segurança, transferiu a 

'énfase da ·motivaç;o -para as. necessidades sociais,/ 
I 

e t_alvez para as "egoictica.s 11 • A não ser que haja, 

no trabalho, oportunidade para satisfazer essas n~ 

~c:essidàdes de n:I.vel mais alto, as pessoas sentir-/ 

se-ão privadas, insatisfeitas, e s·eu comportamento 

refletirá essa insatisfação. Se a Administração 
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continuar em taü; condiçÕes a focalizar sua atenção. 

nas necessidades fisiolÓgicas, seus esforços serão/ 

.baldados "• (29 )' 

DaÍ o seu entendimento do que chamou colitraposição 
11 IJ . 

... 
a 

X, apresent.ando a Teoria · 11,! a partir de seis preceitos/ 

1 •. 0 esforço ·fisico ·e mental para trabalhar é tão na-

tuz:al~ como a diversã·ô· e o repouSo_. A. pe_ssoa co.r.1um-

nÜo tem aversão ao trabalho, .pelo contrário., este 

pode ser uma fonte de satisfação ·s·e ··as ·condiçÕes -

. . # 

forem favoraveis; 

2. O controle externo nao é'· a Única forma. de conse- / 

guir esforço. A pessoa exercerá aut~direção e aut~ 

éontrole a serviço dos objetivos com os·quais esti - .. 
ver' comprometida; 

3· A recompensa mais significativa para se'obter essa 

condição é a satisfação da necessidade de autorea-

lização; 

4.· O ser humano comum, sob condiçÕes propÍcias, apre~ 

de não sÓ a aceitar, como a procurar responsabilid!:; 

des; 

5• Há muito mais pessoas do que se pensa que podem 

contribuir criativamente para a solução de problemas 

da organização; 

6. As potencialidades da pessoa con:um não estão sendo 

empregadas na sua totalidade. 

Semellw.nte .. foi o pensamento esposado. por Sayles & / 

Strauss a partir da verificação de que 11é impossÍvel compreender a 

o 
motivaç~o sem. considerar q~e as pessoas àesejam e esperam dos seus/ 

empr·01gos 11 • Assim sendo, suas formas de mo ti v ação seriam estabelecidas 
\ 

nos itens que se seguem: (30) 

(29) flcEn..eg.o;., i.n. Coqwrzi:a;Mn..to 'lf=uuw na. ~a,pági-nt:z. 40. 

· {JO) So.;,;-U<> .e S:!:Aat.Ló.ó, i.n. Comp:;;z.iawzn..to ILylfffiJz.o (l.(L6 01!.t;ruz.L~.c41 pá~ 765/ 
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lo A forma trad~cional de motivação na ind~stria: 

a ênfase na a11toridad·e; 

. ,. . ·.::. 
2. ~ elevaçao. da moral cio empregado; proporciona.r- · 

boas condiçÕes de trabalho, benefl'cios adicionais, 

. d 1" . ·servJ.ços para os ernpreg':l os; sa -ar~os elevados e 

uma supervisQo decente e justa; 

3. Ajuste .entre produç';o razoável e supe_rvisão razoá-

vel. O n!vel de produção e condiçÕes de trabalho / 

são determinados entre as partes; 

4. A competição como motivaÇão; 

5· ·Motivação interiorizadi: · proporcionar oportunida

des de satisfação de necessidades através da execu 

ção do prÓprio trabalho e assim interiorizar a mo

ti v ação de modo que as_ ~pessoas aprecj.em fazer um -

bom trabalho. 

Coube a Simon, porém, a concepç·~a· do' c·omportamento 

adoinistrati vo dentro de leis experimentais.-,,.-~~ . --. , f .. t:l. 

~ 

soes·. 

~ 

se-r 
·. onde o individuo participa como um/racional tomador de deci-

Em sua concepção, a "teoria administra ti v a ~' na- s-ua 

esse:tcia, a teoria da racionalidade intencional e limitada do compo;: 

tamento dos seres humanos, que conte:nporizarÍl porque não possuer:l 

meios para maximizar 11 o (31) 

. 
E asGim· serido, o. homew adrúinistrativo bu.?ca um curso 

de ação satisfatÓrio considerando o aundo corao sendo relativamente / 

'•v~tZ·io'' e.ignora a··"interrelação de tÔ:las·as coisas". Por outro lado, 

realü:a suas opçÕes baseado numa imagem simpli-ficada da situação, t.~ 

marido em consideração apenas aqueles fatores que julga mais relevan-

te~ e fundanen tais. Se:a ffif.l.Ximiza.r, realiza suas escolhas sem precisar 

( 37). (iwu:J,.S.ir..an, or- ci .t. . pág-irw. 67. 
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exar.tinar praviamen te as poss:i. veis al ternit·ti v as de comportamento e sem 

antes ter de certi.ficar•se. que· essa;:; sao, .dc(fato, tÔdas as alternati 

vas que se lhe oferecem• 

E assim acontecendo, a mo ti vaç3.o para· produzi.r é uma / 

fun~.;ão da nat.nr.e=a do conjühto de altern:J.ti,va.? evocad-as;. das conse- / 

, .. . . . ' . . . 
quenc~as peJ~ceo:i.ua3 das al"ternatJ.vas evocadas, e ainda dos objetivos 

ind~vidnais, àe ac~rdo coa os quais as :i·lternativas são avaliadas.· .. -

C.ada um desses três fatÔres está parcialmente sob controle da organi-

-· ~. zaçao mas e, em parte, deter;ninado por elementos eX-&ra-or·garri~·acio- / 

!lq..is. (32). 

Sua !feoria da.Hotivação ten1 como base, então, cinco 

postulados, em que se evidencia: 

\ 

. - • . t d 1. Uma organJ.zaçao~ e~ um sJ.s ema e cocportarnentos. so 

ciais entreligados de numerosas pessoas a quem derio 

minamos participantes da organi-Zação; 

2. Cada participante e cada grupo de .Participantes re-

cebe incentivos em trocq_ dos quais faz contribuiçÕes 

\ • H a organJ.zaçao; 

3. Todo participante somente manter;;. sua participação/ 

na orgru>ização.enquanto os incentivos que lhe são-

oferecidos forem iguais ou maiores - medidos em te!. 

mos de valores que representam para o participante/ 

e das alternativas que se lhes oferecem - do que as 

contribuiçÕes exigidas; 

4. As. contribuiçÕes trazidas pelos vii.rios grupos de 

p3.rticipantes co~stituem a fonte na qual a organiz~ 

ção se supre dos i~centivos que oferece aos partic~ 

pantes; donde, 

5. A OI'galliza.ção se_r~ solvente - e continuar~ existin-

do - sonente enquanto as contribuiçÕes forem sufi-/ 

cientes para proporcionar incentivos em quantidade/ 

...,--,---------..:bastant!:_,.E,~'::.....induzirem a yrestação de c ontribuiçÕes(33) 
{.32) 6=cl,-5.imon., or>. c.iJ:.. pn.;;J.:zo- b • 
711 I Nnnrh-S.úum. dn.&. c.iJ:.. {;1g.i.=, 104. 
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Assim Nar~h-.Sir.1on\d-escreve-m um mcdêlo· de coo}Jorta:n~nto motivado a-

daptativo; 

"Veja-se o seguinte modêlo geral: 

lo Qua.'lto menor a"satisfação (3.:;;4)_do organismo, tan 

. . I to ma.1.or sera a p.:-ocura .O.·e p:-o_grar.1a6 altern~tivos 

<3•35) que e:npree')lderá. (3.)5:3.34). 

,2-. Qua~to rn:ais intensa a ·proCura• _ m~ior o val.or espe-

rado da recompensa (3.35.). (3~-36:.3.35) 

3· Quanto IJaior o vaJ.or e-sperad-o ·da ·recompensa, ·maior 

a satisfação (3.34:3.36·)-•. 

4~ quanto maior o_ valor eppez:ado da recof!lpens_a, mais 

alto o nlvel de aspira,ção (3~37) do organismo I 

- .... 
< .• 

5. Quanto mais alto o n~vel de aspiração, menor a sa 

tisfação.(3o34:3.37)'1 

' Satisfação . 
' 

, ' 
(3.34). 

+ 

--
' ' Procura de SoluçÕes Alter -. - nati·.rRs 

(3.35) 

I / 
Valor Esperado + 

Hivel de Aspiração 

da. reconpensa ().37) 

(3.36) 

~ '\.__ -../' 
-c 

\ 
QUADRO 7 - March-Simon,op.cit. p~gina 62o 
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Destacam os dois autores que, no qu.e tange à. uma poss:!.vel 

teorização· para mo ti v ar operáriál devem ser estabelecidos, por dois tii. 

pos de sistemas de inc·entivos, ou·tras vaviáveis que interv~m na natur~ 

za do conjunto de-alternativas evocadas. Assim·, "~uarido se evoca um 

conju:1.to-de alternativas de ação, "evoca-::;e .simaltâneamehte um c.otJ;plexo 

.,, ... • • - • • • • <e 
de consequenc:~as e aval~açoes; posterl.:ormente, 9.<nplJ.am-se 03 VJ.nculos/ 

ql.le- e.stabelece-:11 a ràlaç~o entre as escolhas poss-i.veiS e os, resultados/ 

provávei s 11 • 

Grau de senso figorda 
. Complexidade Gapacidade de 

dS participação uper.visão da tarefa discernimento· 
nas decisÕes do indivÍduo -

l \ I I I 
- ··--'-

Controle da Visibilidade das 
organização relaçÕes de poder 
sobre a evo-
caçao 

I 
. 

Tipos de sistemas 
de incentivos 

.Dis;oonibilidade Comuol .. tamento dos 
objet.iva de al- indivÍduos adjacen-
ternativas ex ter tes 
nas. 

~ ,,, / 
Natt~.reza do Con -junto c:. e Alter~.§i 
ti v as evocadas. 

QUADRO. 8 - In Harch-Simon,opo-:it~ página 73o 

Fatôres que afetam o conjunto de reaçÕes evocadas. 

A par de tal levantamento, as alternativas evocadas ge-

b - ' • ' d ''· ' . 1 t d ram, ao serem perce ~aaz, uma ser2e e oonsequenclas reSu tan es e um 
\ 

conjunto de proposições, construfdQS no seguinte modelo: 



·Interação 
no grupo 

ireção das ldentificaçã 

ressoes de· com o 

rupo grupo 

'-~.,..._--,...-! ,, 

Jlumero de ope-

rários desem-

pree;ados 

Alternativas 

·participação 

percebidas 

\ 

Coesão do 

. grupo 

de opinião 

no grupo 

Intensidade· 

de- pressÇes i 

de.grupó 

C 
,, ' . 

onsequenclas 

percebi das dn.s 

alternativas evo-
"S 

Intensidade. d 
competiç.ão 

irítergrupal 

Alcance do 

contrÔle do 

grupo sobre 

o meio am-
. . ... oJ.en ~..e. 

.:Gràu de· 

progt-·àrn<:rçE:o 

das ativida 

des. 

subjetiva 

dos critérios 
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'lÍvel hierár 

. quico na o 

ganização 

.'iul to do 

.. grupo de tr 

balho· 

Sistemas de pro~oçã 

e recompensas pecu-
. , . 

n1ar1as dependentes 

de desempenho. 

QUADRO 9 - In, March-Simon,op.cit, página 81 - Fatores que af! 
. f ' 

b tam as conseq~encias percebidas das alternativas e-
vocadas. 
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MODf:LO SU!PUFICADO no·· B~'IA VIORTSHO• 

. I 
Do que se verifica, pois, o modêlo a ser construJ.do se-

ria o da organizac:Õ:o aplicando incentivos ·.mistos a· indivfduÓ -
/I 
·ho-/ 

me ::i 
. . . ... t. ,, 

,::_::::.:n~nJ..s _~,r a ~v c, no conflito C:~".:is t-en·te se-Ja n~goc~ 

a do ~ que necessidades in-cêí vi duais não se contraporlham as necessidàdes 

• 4 \. • .,..,., • t·~ • ' d or gaElZaCJ..onal.s. Dw.·· a.ss2m acofi1.:ecen o, o c6mportamertt-o emergente pro-/ 

duziria resultados satisfacientes aos níveis de pro.dutividade, .sendo -

que tal ciclo se reforçaria num indivÍduo na medida em que as rec~oe~ 

' " -sas obtidad fossen maiores ou iguais as r,"e.t:rri.buiÇ·oes:-,,dadas .• 

Comportamento 
- "J. " 

emergente 

. 

= f (necessidades organizacionais interatuan 

do com as•necessidades·~I!NJ~!'Idi,;) 
. ti; ·~ lrv'l •Ir ( -

- , ... 
<. 

OrganizaçÕes 

I~ Uecessidades orga'"' 

nizacionais 
~---. .., ............ -.. 

I conflito interativn. 

alicie l'tes N>ecessidades indivi-
mist ps duais 

I 
Individuo 

. 

" . 

.. 0omportanento 

emergente . 

' 
Í:?esultados satisfa 

tórios 

\ 

u .. : . Modelo Corrtpo.rtar:ientalista Simplificado··· 

f"'TTIITlDf"\ ,,.., 



O PoderComo HotivaC;ão 

L 
O homem motivado fundamentalmente ·por solicitaçÕes so 

ciais. i!: mais motivado pelas expectativas do futuro do que· pelas ex 

periências Passadas. Assim' se ins ti tu~ a "~c:ytaçle Q.~. pQq._~t:" / uma 

das bàses da concep~·iio de ;,dler ao instituir o tripé da persona:),ida 

cráticas pode se iniciar, em 1'/eber,. pelo seu· entendimento de poder 

:comci o "motivo que explica porque um d.e.terminado nÚmero d.e pessoas 

obedece às ordens de alguém, conferindo;:lhe poder" (34) 

TÍ'a tar-se.oia. de :·umá triologia básica a .partir do even 

to ca~ismático pelo qual os integrantes da organiza9ão e ela perte~ 

ceriam e desempenhariam.seus pap~is acionais :.})elo r~conhecimento de 

que o detentor desse tipo de. poder esta'i-í'a impregnado de "forças ex 

traordinárias". 

O segundo tipo - o poder tradic·ionál -' motivaria e-e:-

lemento integrante da organização a partir do comportamento passado 

e herdado - uso.s e costumes. 

O poder burocrático - ~nfase do estud·o weberiano - in 

fluenciªria O;:omportamen to para com a organização. a partir de suas 

característi-cas racionais, formais, impessoa·is e· dirigiàas por um 

nÚcleo .de con'!:role profissionalizado;, o Administrador, em 

hierárquicas (35). 

{ Jlr) 
(35} 

\ 

bases 

- 45 -
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, 
Assim sendo, a previsibilidade comportamental e ten-

tada através de um sistema de "normas rac.ionais·', escritas e exaus"" 

tivas( que definem com precisão a.ss relações de, mando e subordinação 

·distribuindo as atividades a· serem· executadas de forma sistemát·ica, 

tendo em •ris ta os fins visados" (36) 

A motivaçõ:o para com a organização burocrática se pro-

c_essa de for:r,a coercit.:.:., atr.:'_vés de estatutos e r6.gulamentos e por 

intermiô.io da autoridade delegada do poder. 

A idéia das normas e.s.critas. e. exaustivas visa a.- que 

o comportam<=nto de todos os ;par.ticipantes da .organização, enquà'i:lr!! 

do e definido, se torne mais·.prevfs-to .. -e maís contro'lável. 

"A Administração burocrática é realizada sem conside.;; 

racã.o co:n as pessoas" ( •• •. ) sendo ou tendendo a ser impesso·a.é'·. " / ·--· 

(37), e, desse modo, a burocracia 11 é mais plenamente desenvolvida/ 
.J ~·. 

quanto ffi3.ÍS se 'rdesumaniza 11
1 quanto mais completamente alcança as 

c_aracterísticas especÍficas que sao consideradas como virtudes: eli 

minação do ar:lor, do Ódio, e de toc.los os erementós: pes.:_;oais, e'mocio-

nais e irracionais, que escayam DZ cÚlculon (38). 

Em contrapartida, o administrndor burocrático desen-

volve a identificação -mediante o que \Veber chama de "fidelidade ao 

'1Jll,ndo 11 - que não•é com o chefe nem com o proprietário, mas, impes-

soalmente, com os objetivos da organização~ . 

• e no seguinte tom: 

, 
"A Empresa dos dia.3 atuais e um imenso cosmo's, no 

qual o indivíduo nasce, e q~e se al)re~.en ta a. el7- pelo-, menos como in 

divÍcluo, ·co1"0 uma ordem de coisas inalterável, na qual ele deve vi-

ver. Obriga o indivÍduo, na I!Iedida em que ele é envolvido no si::;te-

r36} 
r 37J r 3:1; 

\ 

? .C/U!,J..n.a, Lu-i..ó C::uz.w.ó J/IP...õ4&~., o1?. c..ii;. {>É-:yin.a 7 o. 
p fV'J'j_/:r:!, Lu-i..ó Cwz/!./1.5 Dr<-'70-MIZ.,_ o r- c..i:J:.. pig-ina 77 

:J.d.c.-7., vd. JV,/fl.}i.nn.ó 70!;./705 - &onomi.o. 1f So.ci..cdad, 
i..u.W · Ccvz.f..aj lJr..e; óC/1.1 O f-&- .c.i.i:.. {>É-r;i-= 17 • 
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' . ma de rt~laçõéS de mercado, a se "conformar a3 d .. ~ .... 1' 
re~ras e açao can1~a ~s 

t:l .... -

tas. O fabricante que permanentemente se opu!ter a estas normas será/ 

econÔmica:nente eliminado, tão inevitavelmente quanto.o trabalhador.-que 

não puder ou> :oniio. quis·er adaptar-se a elas será lançado a ·rua sem tra 

balho". (39) 

O en te-ndi::;~en ~o é1 po~? ,_ da burocracia como .um modelo de 

máquina, instrur:1ental d.e ·cont;o-le," ~f~~tando consequências previstas 

e iwprevista3 (i+O )·. Ou~ En: si.stem~ m2..iG cOriiil.exo de relações e.w que .os 

aspectos formais, impessoais e a profissionalização do·Administrador/ 

são ingredientes· a ofert.:--..a.· consequênciéi.s e a revelar cooportamen tos / 

desejados e não desejados, tendo como produto<final,.- ·de um· lado ·a·m~tior-, 

/ · eficiência, de outro a ineficiência·. (41). 

O modelo de !Ierton: O modelo de Herton, (1957) começa 

pelo problema de reduzir a varialidade comportamental humana a pa-/ 

drÕes pre·vis:l ~;,ei·S ,. necessários, ao funciorlaJhento oi-gar~zacional. Obte 

ve-se a consequência prevista quar..do as pessoas s-eg:uern as .prescriçÕes. 

de papel e usam a· categorização cor:.o base para: a t'ôm13:da: (\e d·ecisões. -

Os problemas são abordados em têrmàs de algum precedente organizacio-

nal já estabelecicl,o ao invés de uma minuciosa pro.cura de alternativas. 

A ~nf·>se sobre o papeL. e posição dü1inue ·as relações personalizadas.··· 

(42) Ho seu cn-:en,'imento, a eficácia da estrutura social depende,em -

Última análise, de. infundir nos participantes do grupo, atitudes e se.:: 

timentos apropriados, mas pÓde ocorrer : que um meio, por exemplo, ~is 

.I 
disciplina, venha a se transformar num fim. Para à analise funcional, 

recomenda Eerton um protocolo descri tive. U,3). 

(39) 

( lfü) 

( lfl) 

(42) 

(43) 

'.:.'ober, I-lax, In A ética Protestante e o EspÍrito-do Capitalismo, 

34 

Vide mocielo geral da burocracia, 

Vide modelo 110 sistcna burocrático"o 

Vide modelo sirlplif:Lcado de. He:t:ton 
. , . 

l·ierton; _sociologia: Teoria e Estrutura, pag~na• 127 o 
\ 
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I 

Profissional' 

,-------, 
: i/.ão d.esejados: .J 

~-----------------~1 disfunções da 
b.!ll 

I 
I 

Desejadas· previ si bil! 

da de do ccmnortamen ... _ -
to. 

t? 

J.!aior controle 

11aior eficiência 

O SISTEt·lA BUROCRÁTICO 

I 
I rocracia 

I __ 
-1---~. 

-~- l 
I 
I 

I I 
I __ --- _J 

~---

1 

I l.ne·ficiência 

GUADRO 12 - O sistema burocrático, in Pereira, Luiz Carlos Bresser, 
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1 •. T~6calização dos participantes. na norma, dentro da es:.. 

trutura social; 

2. Consideração dos modos de comportamento alternativos, 

I f\ I 
excluid~s pela enfase sobre a norma observada, isto e, 

a atenção não sowente ao que ocorre .mas também áo que 

é~dei:lprazà.do. erJ virtude da norma existente;, 

3. Os significadoS ewotivos e cognitivos conceituados pe-

los participantes da norma; 

4. Uma distinção entre as motivaçõ·es da participaçi'lo na -
. .I 

norma e o comportamento objetivo• iriclúido ·nela; 

5. Regularidades de comporta;nen to ·riã~o ·r.econhecido3 pelos/ 

participantes, mas que sejam, não obstante., associados 

com a norma central-. do comporta~~eri to. 

- .. 
Sua concepçao é de que nenhuma socied·ade carece de normas 

governa'.:entais da conduta1 "porém elas realmente. se diferenciam na medida 

em q'-'e os usos e costmnes populares e os controles institucionais estão/ 

efet~vawente in"!;egrados com os objetivos que se destacam na hier?quia / 
I 

de valores culturais. A cultura pode ser tal que induza os individues a 

_centralizarem suas convicçÕes emocionais sobre o complexo de fins cul tu-

ralmente aplaudidos, com muito menos apoio emocional sobre os metodos· 

prescritos para alcançarem essas finalidades.(44). A sua especificação/ 

niotivadora destaca ( ••• )" o superior responsável··é mo·tivado ·a ·fim de se 

r.1anter inforoado e::1 relação ao comportamento que s·e muda e as expectati-

vas; até certo :r;:·onto o suboi .. dinado dependente é motivado a fim de infor-

mar o GUperi.or. a.ntes ele empreender açÕ~s inova'dora.s". (45). 

( 41f) H~::r-tont R. K. cit. 
~ 

207 op~ pagina, 

(45).- i1crton, R. K. op. cito par;ina, 436 

' \ 



-

-
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~xigência de contra -le 
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EnfaSe na confiabi -
lidade 

l. -
Rigidez à e compo,t 

-t'ar.'ento e defesa fi} 

tua n:a ~organização 

Grau de dificuldade 
e:om clientes 

Resultados intencionais 

. ·s e'iitilii>rito. 

.. :d.e ne".-c~~;ss·i~~~ 
de _de ÚG-fe.:v· 

r.~o. o.ç5.6 ind.~ 
viC:i;;.al 

I-
I 

_J 

Resultados não intencionados 
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oUADno' 13· -. in, l-1arch-Simon -, op. c i t. p~e;ina, 53 - O mod-elo 

Siraplificado de l·lerton. 

\ 
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.::;O....:.:m:.::o:.:d:::e:..::~.o de_ G0ul1n.er:· Con.siderr:tnd-.o o desemp~nho m{nimo como 
. , . 

. j:lln,.fracasso, da parte de concepção· dos superiores hierarquicos, Gouldner/. 

. . . 
realça em seu t:lodelo~a nã.tureza· impessoal das .reGras, o, que ·diminDI a vi-

sibilidade do poder de. relações dentro do g:tupc; (46.) 

O,Hodelo ele Selznick'i :!:nquanto isso, Selznick :·afirma que 

o grau de operaCionalido.de dos objetivos da orcan·izaçãÓ -ou de. in·ternaliz.§!; 

ção do3 o bj e ti -v-os d?- organizD.ção pelos seus integ_ran tes torne..·· poss:Lvel 

re.duzir alguns .efeitos éisfuncipnb.is db. delegação.(47) · 

~ ... 

( lt6) Vide modelo :Jimplilicado de Gonldner 

(47) 1/ide. modelo·:.limplific:;.do d•.o Selznici<o 

\ 
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orgard.zação e '-' .~.::: 
sua realização 

(3.16) 

de controle 

Acloção 'd~ Dir~t;i:;~~- . ' 
vas gera~s e ~m- 4- -.
~sso .; ,.... • '!)_. " 

__ ,;. 
' 

11 .. 

Visibilidaí:J.e ·das 

relaçÕes ·de pode'! 1-- -:: ~ ~ .,.t 
' 

·f' 

' 

Riso r da superv_?; 
.,-:- -

Re·sul tados intencionais 

Resultados não intencionais 

-·53 -

\ 

' 

,.~fvel· de tensão 

.im'yessbal 

OUADRO 14: Harch, Sir.ron, op. cit., página 58- O modelo Simplific!!: 

do de Gáuldner. 
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--------~Resultados 
·.L.----Resul ta dos não intencionais I 

~~---------------, 
Internalização dos 

objetivos da org~ 

nização pelos par-
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Operacionalidade dos 

objetivos da 

organização 

QUADRO 15.- Harch-Simon, op.ci t, pá&-ina, 56 - O modelo Simplificado 

de Selznick~ 
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Um modelo simplificado te:da a seguinte composição: 

.11 •. correç·ão, erns.nada de quem exerce o poder, deter:niiiaria. q.ue o com"'" 

p9r,ta-nen to aprese,tad.o pelo burocrá ta fosse. igual ao cbmportar.iento re-

querido pela organizaç3:o. A previsibilidade é tentada através de nor-

mas inpesaoa~s, exaustivas, escritas. 

--"' Or;;anização 
y 

burocr~tica 

~ Comportac;en to 

coe~:·ão-> . 
-requcriéio 

,. - ... . . 
<:::: . 

Burocrata -i> 
Comportamento 

apresentado 
. -

Controle po~ normas~escritaS 

PUADRO 16- Hodêlo simplificado burocrático. 

\ 
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NOTIVACÃO NO ESTRUTURALISHo· 

. ~ . . . 

Tendo o conflito como inevitavel, e muitas vezes d~ 

sejável, pÔsto que 
A· • 

processo fundamental na existenc~a dos grupos, 

os estruturalistas partiram para o modelo de ... · ... ":.i< ela-

boraç.ão desse 
, 

posicionanento pelo q';!al a inclusão dó individuo na 

ore;ar~ização, e portanto, sua motivação, deveria ser~...:.}iicaç·ão ~.·a .Par. 

tir da aplicação de recompensas e incentivos tanto de origem mat~ 

A . • 

rial como de ordem psico-social, bem c,omo suas· influencias mutuaso 

Desse modo, no pensamento de um dos .seus integran -

tes, né preciso compreender que,·,para que as recompensas simbÓlicas 

sejam eficientes, quem as recebe deve antes ter-se identificado com 

a orga.nizaç.ão qu~ as concede, e ainda, mais importante~,. os sfmbolos 

.devem ser prezados pelos• 11 outros' significa~i·vos 11 de quew. cts recebe:·· 

- a mulher, os vizinhos, os amigos"• Por essa razão "as recompensas 

sociais são menos eficientes com os operáriosà~ue com os funcioná -

rios; menos eficientes com os empregados de posição Illais baixa do 

que com os de posição mais alta"o (48) Portanto, a "capacidade de 

uma organização satisfazer as necessidades e ambiçÕes de todos os 

seus membros fica comprometida pelas disfunçÕes das posiçÕes herár

quicas11o (49)Vê-~ que a necessidade ps{quica de obtenção de maiores 

recompensas materiais e simbÓlicas sb é eficiente se o indiv{duo d~ 

seja as recompensas internamenteo 

Solicitando uma redefinição de sucesso, (50) / 

Thompson é do 10nto de vista de que 11se o sistema de estlmulos da 

cómpetição individuaL reforçada fosse'eficiente, de modo que cada 
; 

individuo.dentro da orcanização'· atuasse constantemente de maneira 

, jl... . 
a alcançar as suas proprias metas, apesar das consequenc~as que is-

(Mj 
(4.9) 
(50} 

87 
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so pudesse ·ter· sobre :as metas individuais dos companheiros,, não :hav~ 

ria. grupos de trabalho coesos naS·~odernas orgariizaçÕeso Essas .Pode-

rosas fontes de energia e motivação estariam perdidas. Os est!mulos 

individualistas raramente conseguem levantar a conduta acima do 

vel médio. A conduta herÓica ~ 
, I 

insp;i.rada no grupo. Alem disso,. é du 

vidoso que a conduta individual possa ser orientada com êxito, sem ü 

o,.- o ' 'd, ld ma~assJ..s ..... cncl.a ccns~ eTaVe os proc.e.Ssos de. gr'..lJ.iO• 

ganiza~~o· seria, na verdade, una sel~, .Uma veZ que 
I -

S~m -......!..' gru.pos., a or 

a administr_ação 

moderna depende tão diretamente de est!mulos, para incentivar a com-

petição individual, somos obrigados a chegar 'a dolorosa conclusão de 

q.ue o sucesso nas organizaçÕes modernas deriva·, em grande parte0 dos 

fr~cassos dos seuà•si.s't:emas-de estfmul'os oficiais. (51) 

Essa observação é endossada por Harold J. Leavitt / 

quando faz notar que,a competição individual forçada é prejudicial' 

pa!a a produção , bem como para a solidariêãade; a não ser em situa

çÕes espec1ficas que raramente são encontradas. (52) 

(52) 

- (57) T!w.C1fU>r:n.1 O{>. cil.. p.á;;..i.n.a., 178. 

\ 
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--

~ .. • -1 d2li beradê~:J.ente ,:)L5 t:ema SOClC:._ 

~ I 
constru~do 

Comportamento 

,..,n1l<>1"iiln 

' 
. 

l ' incentivos mistos"~ 

' 
Comportamento apreseiltado 

Honem o r g;~nizacional /' " 

' 

O e se jo. "interno" das recompensas 

........ 
JCUDI:Ol7 - Eodêlo Simplificado. da Concepção estruturalista. 

O ais tema aplicaria incentivos, dependendo do n! vel e.r1 que estivesse. op!:. 

ral:d-o, no se11tido de que o c·onpo2:·tamento apresentadO fosse prÓximo do 

comportamento requerido para•obienção.de resultados maximizados. Bssa/ 

eficiência para obtenção comportamental estaria na depe,ld~nciaf~Uf indi:_ 
. ~ ·dr._,t.--·"_/ 

in tei-nar1ente ~I!/ reCompensas que lhe fcss:::m. apresenta das. [ . d . -vl.c.uo· eseJar, 

\ 
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A . 
Visão Siste~ica 

"~ . .. ·1. "'h - t t' '.:~ue o ~-nul. v~ctuo · ... en a ou na o prazer em ex.ecu ar a are 

f a· que dele se espera, é irrelevante. O que :i.mporta .é a maneira de.·. tor 

nar o seu comyortamento estável e de- confia:rtÇa" (53)·. Ao parti.cipar de 

t.Lrna ors2nização, o•·em~o: .. ·egado acei (a: uma relaçã-o d-e autoridade eEqt,ranto 

busca na orGanização a ·realizaç'tio dos seuõ objetivos. Esses dado·s in-/ 
,.,. 

cre::ncr..tais do que se poderia chamar uma vis'ão sistemica da proble-mfti-

" c a mo ti vacional salienta o fato de .que a interação do individuo com a 

. - t • • ,. I 
organ~zaçao con em valores proprios. E e no individuo que os inputs,do 

ambiente externo e da prÓpria .orga...rt:Lzaç·ã:o, são processados, .dando~lhe/ 

estrutura de uma ideologia· que importa em determinado deseD:;ienho coD-/ 

port3mental que, por sua vez, vai ter maior ou menor infl~ncia organ! 

zr:.c'ional. 

Mesmo assim, o "padrão de .motivação-que atrairá e mante 

rá as pessoas em uma organização nãO é ne.cesSarian'lente o mesmo que COE; 

d 
. • . 

u_z~ra a maJ.or. produtividade. Nem os motivos que favorecem maior pro-

dUtividade são 'iilvariavelmente os mesmos que sustS':u as interelações· 

cooperativas no int.eresse da realização organizacional. (54). 

Os incentivos deterLiinados a partir dos elementos inclu( 

dos na organização e que só uma visão sist~r;1ica da oriariizaÇão pOder~/ 

fornecer, existem a partir dos valores e normas aceitos pelos atores -

organizacionais quando no desempenho de seus papéis. 

Diante disso, são proposte'f_s quat·ro padrÕes de motivos -

como caract·erístice ... s de ore;aniza,-;Õss, e çapaz~s d.e p_roduzi~ o-comport~ 

men to necescár:Lo t em gráus ~variados. · Tp.is padrÕes de co:nportarr.en to / 

sa3: cumprimento legal, satisfaçÊiO! instrum9ntaJ., auto-expressão e intc>l.. I 
· ·nali.zação de me tas or~;anizacionais. 

O cumprimento legal é evocado pelo uso de 
I . 

sim bolos que 

não sejam ambÍguos quanto h autoridade, com o apoio do emprego ou amea 
\ 

ça de emprego de penalidades. Isso tende a produzir desempe~o de n!-/ 

I 
vel m!nimo aceitável sem gerar qualquer boa vontade especial no indiv! 

I !JJ) R.of.z, u. & i<. L •• '<A.CJn, Jn 1'.!>.<.-Catfi'iJ'A 5õ:Wii ah2 f»qjí'iJitZZV;:.Õ:&>, !!lf:IJ. 61 
/cl. J u_..;._ P VI___ -!-1- ... -'! ... : .... ,. ~5!!~ 
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duo para' que per~t:aneça na organizaçao, quando existem outras alterna ti 

, A satisfação instrumental ~ evocada pelo uso de recom

""" " ~ ' ~ e o n:c:f;.s fortemente evqcado ~. med,id~ quq as r:-ec:o,f!1pe_~sa9. s.ao irJ~ .. 

diata3 1 constantes, e adequàdas. Os ~adrÕes de conduta produzidos por 

co:-Jf.ianç3. n:ts recoi:::::·e:1G3.S V?.rio.o de acÔrdo core tais f o. tores e também -

depBnden mUi·'.:o dtas recom~ensas ·serem para o sistema todo1~ou mais espe

i:ificanente~ vinculadas ao desempenho. Em geral, as recompensas de si~ 

tema i:'lanté\:l as pessoas no sistema, mas não ellcorajam necessariame_nte _/· 

, . . I .,. 
mais do que o desempenho m~nimo ace~ tavel e sao in~e'ficazes para estim~ 

lar cor.1~ortamento motivador. As recompensas individuais por deserr.penho 

são de aplicação.difÍcil em organizaçÕes de grande escala, porém sob/ 

condiçÕes a:;oropriadas de imediatismo,e adequação.podem levar a maior 

esforço produtivo. 
_., ~~-·-

O motivo de auto-expressão depende principalmente de 
\ . 

atributos objetivos do prÓprio cargo. A medida· que·· o· caTga· a11r.renta em 

comple:ddade, variedade e responsabilidade, o individuo ten: maior res 

ponsabilidade para expressar suas perÍcias e habilidades por intermé-/ 

dio de desempenho no cargo. Alta produtividade e forte atração para 

o sistema ocupacional são características desse padrão de motivos. 

A internalização de metas organizacionais, é, de imedia 

to, o mais eficaz dos padrÕes de motivos e o mais difÍcil de ser evoca 

do dentro dos limites da prática e das polÍticas convencionais da org~ 

- I 
nização.A extensão da intGrnn.li:-~açao depende do carater das metas org~ 

nizacionais eía sÍ e sua congruência cem as necessidades e valores do 

. . I. D . t b' d t - . d. 1d ·t. . t. ~nd~v~ctuoH e:::·encte am em a. ex ensao em· que o 1n ~VJ. uo par lclpa a ~ 

var:~en te na determinação das d-3cisões organizacionai3 e nas recompensas 

que benefi.ciam a orga!l.ização. A alta internalização de metas organiza

cionais tende a resultar em baixfssimo absenteísmo e em alta produtiv_;!; 
\ 

dade e máxima esnontaneidade bem 
I 

como em positivo espirito inovadór:a 

·serviço das metas estabelecidas. 
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Katz & [ahn levr~ntarc::m premissas e situações qu_e eles prÓprios 

rl~sumiram, _nu!i1a série· de quadros que forme-cem uma v.isão mais prÓximq, / 

dos pa~r~es de motivaç~o,.das condiç~es objetiv~s, das vari~veis psico

lÓgicas~, intervenientes e dos resultados. Tais quadros "São os que se se 

guem e~ em si mesmo, auto-explicativos. 

A. d~mprimento lecal. Assegurar a acej.t~ç~o das prescriçÕes de ·papel e~· 

de controleG or~anizacionais, em base de sua legitimidade. A aborda 

gem da fiscalização de regras, de acordo com a teoria.de máquina sim 

ples. Controle da produçio por interm~dio da velocidade da linha de 

rnontalem. 

B. O uso de.reco8pensas ou de satisfaçÕes instrumentais para induzir a 
' . conduta solicitada. A abordagem da teoria de maqulna modificada. 

1) Sistet:la. àe -recompensas obtidas através de afiliação· ou de antigtii_ 

ctade, tais cem o bene.flcios extras, a~m"éntos salariais de. acordo I 
com o encarecimento do custo de vida, ou dos outros benefi-cios / 

que ati:: ... gerJ tcdos os membros •. 

2) Recom~enaas in&ividuais, tais como incentivos salariais e premo -

ç~es, em base de m~rito individual. 

3) Identificação instrumental com os lÍderes 

. . t 'd· JO ln er~le-::t.o 

lÍderes. 

os seeuidores s~o motivados 

orcanizacionais, por C!;! 

a obter a aprovação dos 

4) Filiação com os pares, a fim dE>. obter a aprovaçao social do prÓ 

prio grupo. 

C. Padrão internalizado de autodeterminação e auto-expressão. As satis

façÕes oriundas de realização e a expressão de talentos e habilida -

des. 

D. Valor~s intern~lisados e outóconceito. A incorporaç&o de metas ou / 

submetas organizacionais que refletem valores ou autoconceito. 

----· --·-· -·· ·---'-------'--'-.:.--...:.__--~~----...,----
c~uadro 13: I~atz & Kahn - op. cit. Pá,rino.s 

u ' 
384/385. PadrÕes de motiva -

\ ç~o para v&rj_os tipos de comEortamento desejado • 

.• · 
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• 

CONDIÇiJ.SS ·:)UE: AFEV.H A i·!OTI'nÇÃC DO PADRÃO A, CUMPRH!SIITO L.SGAL 

·' . 

~--,-,.-----,.-,.--.:.'-.,-,--'----....:..----"-----~------·"'-'---------,;·~;.-- 0!,.. ·. 

1. Uso dos sÍmbolos de 

autoridade apropria 
. -

dos 

a. Clareza· d~s normas 

e requisitos legais 

3. Uso especÍfico de I 
penalidade. 

4. Expulsão dos incon

formados 

MEDIADAS POR VA~IÂV~IS 
?SICOLÓGICA3 

1. Reconhecimento e aceita Produz a quantidade 

ção dos sÍmbolos e a qualidade mÍni

mas aceitáveis de I 
trabalho. 

2-. FHltH ele ambiguida'de s~ 

jetiva·per:nitindo inte_E 

pretaç~~s desejadas. 
3,.Expectativn individual 

de se r apanhad,o. 

Pode reduzir o ab-
sentismo. 

Pode aumentar o gi
ro. 

4. Desejo de permanecer no Afeta adversame~te o 

sistema; dependência em comportamento inova 

que est~ o sistena como dor do dever. 

meio de vida 

Quadro 19: Katz ~ Kahn - op. cit página 393 - Condiç5es que afetam a ativa 

ção do padrão A - Cumprimento legal. 

\ 



CONDIÇC.SS Ol>BTIVAS 

1. Quantidade de re-

forço individual 

2. ImediatiSmo da re-

co·npensa 

3· Constância da re-

compensa 

HEDIADA.S POR VA:UlVZIS 

P.SICáL6GICAS 

1. ?adrâo de re fe.rên.cia. 

na avaliação da re-

conpensa: que padrÕes 

são usados para fins 

de· co'mparação 

2. Padrão de referência 

temporal do indiv:l:--

duo. - s'· 

3. Percepção de fide-

dignidade e nao-re-

dução de cotas 

Outr~s ccnsequências 

de luta por recc-'ltl?e~ 

sas, ta,is como a de-

saprovaçao dos pares 

ou iguàis 

- 63 -

RESULT.i_:QO 

Pos~Ível redução no 

giro 

Ale;ur;a re_dução em 

.absentismo 

Poss:f.veis aumentos 

de-produtividade 

i'lenhum aumento ne-

, . 
cessar1o em compor 

tamento cooperativo 

ou protetivo 

Possfveis incrementos 

em sugestões·criati-

v as 

GUADRO 20 - Katz Kahn.- o:p ... cit. - página 397 - Condições que a:fetam o 

uso de recompensaa monetárias ·individuais. 

\ 



COlíDIÇ03S OBJ.C:TIVAS 

1 • .Sistei~la alternati7o 

.. ;J • • -a u.lspo.s~ç.ao do in-

2. Vantasens relativas 

de reconp:·nsas de 

sistema em outras 

organizações 

3. Uniformidade de re-

compen-sas de siste-

ma para todos os me~ 

bros das princiPais 

categorias 

I·!EJIAD~-~3 POR VARIÁVEIS 

PSICOLÓGICAS 

-~ 

' 
1. Percepção de ::11 terna· 

tivas e lei do menor 

esf-Ó~ço 

- 64 

Redução no giro de em 

pregados 

2. P.ercepção e signifi- . Cer·ta reduçi'ió em absen 

cação para o indivÍ'- tismo 

duo de·tais diferen-

ça.s 

3. Percepção de ieuald~ Quantidade e qualidade 

de cie mÍ'nimas de àesempe-

nho de papel 

Nenhuma contribuição 

criativa, mas certo 

grau de comportamento 

criativo e protetor e 

criação de clima fav~ 

rável no meio externo. 

OUADRO 21: Katz Kahn :-op. cit. - página 401 - CondiçÕes que Afetam as re-

compensas de sistema. 

\ 
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C:OIJDIÇÕE:~ OBJ:SJ:IVA.S 
RESULTADOS 

1. Coesão de grupo 1. Atração prÓ'pria do Diminuição de giro e 

indiv:Í:duo pelo grupo· de ahseritiàmo 

2. A.1 relevância das nor-~ Poss!veis aumentos ou 

I 
mas ~de grupo e:~ reTa- dec.rc<3·ci'nos em produ ti 

çã~ aos objetivos or- vi.d::tde 

- ,. 
ganizacionais - Nenhuma relação necessó. 

QUADRO 22 Katz Kahn - op. cit. página 408 - CondiçÕes que afetam o 

uso· de· aprovação dos pares.. 

\ 



CONDICQES :JUE AFETA~·.( O USO DE AUTO-EXPTI:SSSÃO 

Condiç-Ões 

Objetivas 

1 • .Complexidade e 

requisitos de 
, ' . pe.r:Lcl.a para o 

cargo·. 

2. Responsabilidaâe 

e autonomia do· 

cargo. 

3. outras alterna

tivas de cargo'. 

Ne~idas por variá~,eis 

PsicolÓr;icas 

1. Adequação das per!-
. , . 

cJ.as proprl.as do" i•n 

di 'a . -Vl.·UOo 

2. Grau de auto·p.esen

volvimento no~;.al 
versus personalid,!!;. 

des fracas. 

3. Percepções de alter 

nativas de cargo 

que são possíveis. 

• 

66 -

Resul.tado 

Nenhum re.}a-

c:i:onamen.to- ~ 

c,om o giro. 

Decr~scimos 

em absentis-

mo. 

Alta produtivid~ 

de. 

Certo incremento 

em atividade coe 

per.ativa, mas,em 

·.geral, pouca re

lação direta com-

a conduta .além -

dó a pêlo do· de-/ 

ver. 

~UADRO ?3 · Ka.tz ... & KDJ:n., op. cit. página, lt09 - CondiçÕes ·que afetam 

.o uso de_ auto-expressãoo 

\ 
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CONDIÇ0:E:3 "U:S AFBTA'f A ET.E".''ALIZACÃO .DE i'lETAS Otl·:JANIZACIONAIS • 
• 

. . 
Condições Objetivas 

"' 
1. Caráter arriscado 

das metas organi

zacionais. 

2. Netas orrsanizaci_2 

nais. que expressam 

valOres culturais. 

3. LÍder organizacio

nal como modelo. 

4. Participação nas 

reco~pensas orga

nizacionais. 

5. Participação nas 

rec9mpensas organiz,!!; 

cionais. 

Hediada.s nor Variáveis 
D~-i c;_l o' r~-i C~S .... ':""·- -...: . ''·'""" ..... 

1. O prÓprio sentido do 

indivÍduo sõbre o he 

róico e õ dra~áticoo 

2. Adequação para os 

próp'r'ios valores in

dividuais. 

3. Identificação com o 

modêlo. 

4. Percepção da prÓpria 

importância para 

organização. 

a 

Resultado· 

G~ e absentismo 

reduz~dQs. 

Aumen.to de produti

vidade; 

Comportac1e:1 to ino

vador e c~pontâneo. 

QU'ADEÓ zL; - , Katz & Kahn, opc. éit •. pár;ina, 412. - Condiç<5es que afetam a 

internalizaçãc .de metas organizacionais. 

\ 
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Padrão motivador·io~maior produtividade 

incentivos = f( valores e normas aceitas pelos individuo) 

-- - - --
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quadro 25: 

auto!'idade 
·' 

salário 

recompensas 

iocdiatas, cone-
tantes e adequa-
das 

comulexide.de -do 

car,;o + capaci-
àade· 

' congruencio. com 
:nacess:i.daü.es do 

; 
in di vidno pe.r ti -c1panà.o nas de
cisões e nas re 
compensas orga-
nizacionais. 

.P ·~ 
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satisfação ins~ -
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auto -
expressão 

internalização -de metas o r-
roni 7.or< n">~i" 

compoitamento 

requerido 

-t 

-} 

·I 

maior produtivi 
dade -
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H~ uma conclusão do que anteri·orn:"nte se levanta:"Cie 

que não se pode pensar numa Teoria da Hotivação. Existem teorias da 

motivação élal;oradas· a partir de determinadas premissas ou tendo C,2 

.mo_ ve!~J::tdeiros ãeter-oinadcs ·postula.doc o Uma a.bor.àage:m de modelo da. 

mOtivação gen·érica, evidcr;temerlte teria- que ser· mui to _superficial :p~ 

ra atender a todas as situaçÕes em seus pontos comuns; ou imensura-

velmente detalhada para abranger os diferentes matizes que a motiv,ã 

ção do comportamento humano encontra na organizB.Çãó. 

A primeira hipÓtese seria·' a não. operacior;alização I 

do cone e i to; A outra, seria a transformação de um casuÍsmo emplrico1 

resultado de umc. apanhado histÓrico das atividades· cotidianas de 

uoa organização considerada para tal fim. Z ··funcionando apenas pa-

. ~ 

ra essa orgam.zaçao, estudada. 

Go.:1stituindo-se num · todo · ·"I! a organ~ 

- , zaÇao é f6rmada por estal:lentos, que se comunicam c.om deficiencia, ; 

vez que cada um deles tem uma· din~mica prÓpria que não e necessariJ!: 
... ·-· \ .... 

mente a dinamica da ort;anização a que pertence. E nem igual a dina-

mica dos outros estamentos. De outro ponto, o tratamento dispensado 

a cada Í tom humano envolvido na atividade organizacional significa

ria a necessidade de el~oração de um modelo para cada indiv{duo, e 

esse modelo teria·que ser permanente e continuamente revisado em 

função de novos componentes motivacionais q~e o indivfduo agregasse. 

A situação, se assim fosse apresentada, tornaria a 

orga1üzação simplesmente algo de. in·canglvol do ponto de vista dire-

cion~l p<;.ra obtenção de resultadoso · 

Dal se haver tido, de inlcio, a preocupação de sim-

pli.ficnr sobremaneira ;c a realidade\\ ri homem c.omo ~um·animal movido 

~ . pela ne'çessidade de e;anhar dinheiro .para manter seus UJ..VeJ.S de sube 
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..... , 
. sistenciaô· E, no final, a amostragem de um homem complexo demais· P!1. 

ra ser processado pela organização, porquE! seus padrÕes motivacio -

nais·não são apen;,.s mo~et~rios, mas psiquicos- dada a.estrutüra de 
• . ' ' 

_sua personalidade. E não apenas psiquicQs, mas psico'-sociais/ por-

que existindo numa comunidade interati-va da qual· o seu comportame.!). 

• to ha de emergir. 

lia • • . 
· is que isso, em cada 1tem, seriam necessar1as su~ 

1t~ns destacando recompensas, promoç~es, graus de afetividade, lab2 

ração de grupos, ·reconhecimento,. segurança , auto-realização, entre 

outras, o que torna o modelo complexo demais para se constit11ir nu

ma situação global que aumente 9. prescri:Üvo~ dO' Administrador para 

com a previsibilidade comportamantalo. 

·Não .se diga ,que existem regras fixas. Nem estoques 

de est!mulos que uma vez aplicados obteriam .d~.terminadas respostas 0 ' 

Se isso acontecesse, a motivação deixaria de se constituir num pro-

blema para se.evidenciar como mecanismo acionador. O que acontece é 

que cada problema de motivação é um caso isolado, especifico, ainda 

·quando exü;tindo eventuais precedentes que ·auxiliam no enfoque da 

questão. 

Has o Administrador teria que buscar de alguma ma

neira um esquema conceitual que lhe permita vislumbrar o assunto. / 

Sabe ele, portanto, que ao n!vel oper~rio os valores são efetivame.!!. 

te pr~ximos da motivação exclusivamente monetária porque não há.en-

volvirnento emocional com a organização. Mas não pode esquecer que 

na medida em que há maior especialização desse operário, elevam- se 

os seus padrÕes comportarnentais porque há uma identificação com o 

status da tarefa~""_Feali~ada. 

De. qualquer modo, o seu grupo é considerado, em am-

basas situaç_Ões, como o resguardo protetor de suas relaç-oes com u

ma o:::-ganização que ele não apreím~ em seu tamanho ~:~'!. n.'lna""- multi
\ 
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plicidade inte'rélacionada de suas comunicaçÕes. A sua visão é de pr.!!. 

.... ... - ... 
ximidade do fato, da.ocorrencia• De algum modo, eleve. Nao preve •. · 

·Masiisso não é válido; na· sua plenitude, para o fun.:. . . . 

cionário de·escritÓrio. Considera-se ele a si prÓprio- posto que i!!_ 

trinsecamente considerado pelo grupo - como desempenhando uma at·ivi-. 

dade t!pica de uma cultura de controles. Se de um lado o salário • e 

procurado como uma,forma de manter ativa~sua subsist;nc,fa9 é procurã 

do também como meio de provocar statu~'v;z que é pre~umida a- correlã 

ção entre ganhos monetários e importância da função. O grupo, nese 

• . se caso1 e, menos importante/porque se estabelece que o sistema ·de 

promoqão é restritivo. A promoção de um implica·, ·regra ge·raJ.;nà .pret~ 

.. cri..ção de outros. Na medida em que hierarquicamente se eleva, outras - . serao os aliciantes motivadores, quase sempre de .ordem_social para 

complementar sua estrutura pSÍquica. 
- ···-

Semelhante processamento leva a uma intermediação em 

que não pode ser realmente esquecido o que o individuo busca na org5 

nização. Nenhum aliciante será válido se em choque ou· ém confli'to I 

com essas expectativas. Serão eles simplesmente nulos em seus efei~. 

11as é prÓximo· do verdadjjiro s·e afirmar que se o in di vi."duo busca ape-

nas recompensas monetárias na organização para sua realização fora 

dessa organização, nenhum esforço seu será desenvolvido para com ela 
NÕ:Õ 6" . 

s~ntificar com os grupos de referencia organizacional. Se, de OE 

tro lado, a sua expectativa corresponde a uma busca de realização I 
/ - -tambem dentro da organizaçao, procurando promover-se nao apenas P! 

ltts aliciantes mouetário.s ou de satisfação mais direta de suas nece2_ 

sidadés ps{quicas, realizará ele um processo altamente identificador 

com a organização, seus objetivos e com o que a organização conside-

rar como valores e normas. 
I 

·E dentro· dessa concepção, acredito, ··,:;·; ~. ·:·.< :·.: .. :'A::, 

L:que. o Administrador pode aplicar seus aliciantes motivadores. (Quadro 
Resumo\ 



Ul•l 0UAD110 Rl~SUMO •• • 
'. ABORDAGBH INDIVIDUO/ALVO INCENTIVO FOR;, lA DE HOTIVA<;ÃO 

/ 
' I 

peça;pr~mios;rápida Administração Opérúrio H o ti va.ção a parti:r: Pa.Ge.men to por promoção;salários mais ~ ' CientÍfica Hccompensa clcvados;giatificaç~es; • de horas de traba 
da ffi011C menor numero -. 
tária lho; consideração pessoal;trutamento amistoso. 

Relaç~es Opcrúrio/ Psico-socj.ais Gr.au de satisfação no trabalho;padrão ~ocial na o conv.cn-
~ Hu:nanaG Burocrata cional no e;runo de trabalho~ participação no pl~ne jaraento 

~· 

do trabalho, . 
• Behavi.orismo - Linha/st2..ff" Motivaç.1.o a partir ilccomrensa iGUal a retribuição; recompensa maior que a 

do que deseja c C§. retr:ibuição; integrn(;ão das necessidades individuais ' as 
p:::r-a do emprccro necessidades oreanizacionais;competição ;motivação in te-

r'iorizad!J.o 
• .. . 

Burocr.:""cia Burocrata/ J.1utivação coerciti o )lÓier nD. imnosiç2.o de normas impessoais,exaustivas e - '· - ' . 
Administrador v a. no uso da auto- · cscÍ-itar;~ 

ridade 
. 

Estruturalismo Operário/Burocr~ Recompensas monetá· . / /Identifica,;õ.o entre a Organização e quem recebe as r e.,. 
ta/Admir.istrãàor rias/mais monetári 

, 
11signi-oompensas;simbolos devem ser prezados por outros . -

~ as/mais social/ ficantes 11 o 

.. 'loc.tos niveis, Notivo.c;~.o VP.riit.vel Aceitação c. e valores, normas· , . ·' eur1.a ãos os 
e pape1.so 

Sistemas funçÕes e posi - a :;Jartir da rcali-
çõcs do sistema zação dos objetivos 
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