
2.	  O	  contexto	  das	  organizações	  atuais	  

	  O	  atual	  contexto	  das	  organizações	  configura-‐se	  em	  um	  painel	  humano	  determinado	  por	  
mudanças	  aceleradas	  e	  significativas	  nas	  dimensões	  social,	  política,	  cultural,	  econômica,	  
dentre	  outras.	  Essas	  mudanças	  tem	  originado	  um	  choque	  na	  sociedade	  de	  forma	  geral,	  como	  
conseqüência	  na	  gestão	  das	  organizações.	  No	  contexto	  empresarial,	  esses	  impactos	  e	  seus	  
reflexos	  estão	  presentes	  na	  tecnologia,	  no	  conhecimento,	  na	  globalização,	  na	  informação,	  no	  
cliente,	  nas	  pessoas	  de	  um	  modo	  geral	  que	  interferem	  no	  meio.	  

	  O	  mundo	  encontra-‐se	  em	  um	  processo	  de	  globalização	  dos	  mercados,	  produtos	  e	  serviços,	  
negócios,	  informação,	  conhecimento,	  profissionais,	  dentre	  outros	  que	  constitui	  um	  ambiente	  
de	  competição	  acirrada.	  O	  grande	  desafio	  competitivo	  é	  o	  de	  criar	  capacidades	  organizacionais	  
no	  mundo	  todo,	  gerando	  produtos	  e	  serviços	  competitivos,	  considerando	  a	  diversidade,	  
cultura	  e	  especificidade	  local,	  o	  que	  demanda	  rapidez	  e	  flexibilidade	  na	  atuação	  das	  empresas.	  

	  O	  trabalho	  em	  si	  vem	  se	  tornando	  cada	  vez	  mais	  eficiente	  e	  eficaz	  com	  a	  sistematização	  dos	  
dados	  da	  empresa,	  o	  que	  a	  torna	  mais	  organizada	  e	  rápida	  no	  acesso	  as	  informações	  sem	  
precisar	  estar	  na	  própria	  organização	  para	  visualizar	  as	  mesmas.	  O	  colaborador	  pode	  ter	  
acesso	  as	  informações	  desejadas	  em	  casa,	  no	  transito,	  no	  cliente	  ou	  em	  qualquer	  lugar,	  apenas	  
estando	  conectado	  na	  tecnologia	  telecomunicação	  á	  empresa,	  tecnologia	  essa	  que	  permite	  
grandes	  transformações	  na	  sociedade	  que	  gera	  processo	  e	  evolução.	  A	  tecnologia	  é	  uma	  
importante	  ferramenta	  que	  auxilia	  o	  trabalho	  nas	  organizações.	  

	  O	  que	  move	  as	  organizações	  são	  as	  pessoas.	  O	  que	  faz	  as	  mesmas	  venderem	  seus	  produtos	  e	  
ou	  serviços	  são	  os	  seus	  clientes	  que	  esses	  cada	  vez	  mais	  exigentes	  com	  a	  qualidade,	  preço	  e	  
diversificação	  dos	  produtos,	  atendimento,	  dentre	  outros,	  visto	  que	  os	  mesmos	  estão	  mais	  
conscientes	  e	  possuem	  maior	  conhecimento	  dos	  seus	  direitos	  como	  connsumidor.	  Com	  isso,	  
acabam	  cobrando	  mais	  e	  despertando	  nas	  empresas	  a	  busca	  da	  inovação,	  a	  ser	  mais	  veloz	  na	  
tomada	  de	  decisão	  e	  a	  maximizar	  seus	  recursos,	  serviços	  e	  competências.	  

	  Para	  exercitar	  a	  criatividade,	  inovar	  e	  atuar	  com	  qualidade,	  a	  empresa	  precisa	  trabalhar	  com	  
capital	  intelectual,	  ou	  seja,	  com	  conhecimento,	  que	  faz	  com	  que	  as	  empresas	  competem	  e	  se	  
diferenciem	  no	  mercado,	  que	  está	  presente	  nos	  sistemas	  de	  informação	  das	  mesmas	  e	  nos	  
próprios	  colaboradores,	  O	  conhecimento	  é	  apontado	  como	  o	  capital	  em	  circulação	  mais	  
valioso	  de	  uma	  empresa.	  

	  

3.	  As	  organizações	  numa	  visão	  sistêmica.	  

	  Quando	  se	  fala	  em	  visão	  sistêmica,	  deve-‐se	  compreender	  que	  existe	  uma	  sistematização	  de	  
forcas	  aliadas	  de	  projetam	  o	  melhor	  funcionamento	  da	  organização.	  

	  Visão	  sistêmica	  é	  ver	  uma	  empresa	  como	  um	  todo,	  internamente	  e	  externamente.	  Não	  
adianta	  olhar	  apenas	  para	  um	  processo	  organizacional	  sem	  olhar	  para	  os	  demais,	  visto	  que	  um	  
ambiente	  tem	  influencia	  no	  outro.	  É	  preciso	  envolver	  todas	  as	  pessoas	  do	  ambiente	  interno,	  
ou	  seja,	  os	  clientes	  e	  a	  sociedade.	  



	  Para	  trabalhar	  com	  visão	  sistêmica,	  a	  empresa	  deve	  ser	  ágil,	  inovadora,	  criativa	  ter	  foco,	  saber	  
aproveitar	  as	  oportunidades	  do	  mercado,	  possuir	  dinamismo,	  estar	  sempre	  capacitando	  seus	  
profissionais,	  promover	  desenvolvimento	  e	  mudanças	  estratégicas	  visando	  melhoria	  continua.	  
As	  pessoas	  que	  nela	  trabalham	  tem	  que	  conhecer	  o	  mercado	  onde	  a	  mesma	  atua,	  entender	  o	  
negocio,	  lidar	  com	  pessoas	  dos	  ambientes	  interno	  e	  externo,	  buscar	  sempre	  inovar	  e	  melhorar	  
os	  processos	  de	  gestão.	  	  

	  A	  visão	  sistêmica,	  enfim,	  é	  a	  visão	  de	  toda	  a	  organização.	  É	  olhar	  com	  clareza	  cada	  processo	  e	  
cada	  negocio	  da	  organização,	  buscando	  excelência	  e	  otimização	  nos	  produtos,	  na	  marca,	  na	  
imagem,	  nos	  profissionais,	  nos	  processos	  e	  em	  toda	  a	  empresa.	  Para	  fazer	  com	  que	  seus	  
funcionários	  também	  tenham	  essa	  mesma	  visão,	  é	  necessário	  motivá-‐los	  e	  fazer	  com	  que	  eles	  
se	  sintam	  parte	  da	  empresa,	  seguros,	  satisfeitos	  e	  motivados,	  além	  disso	  a	  empresa	  deve	  
atender	  todas	  as	  necessidades	  citadas	  por	  Maslow.	  

	  

4.	  A	  escola	  de	  relações	  humanas	  no	  trabalho.	  

	  A	  teoria	  das	  relações	  humanas	  surgiu	  nos	  Estados	  Unidos	  como	  conseqüência	  imediata	  das	  
conclusões	  obtidas	  na	  experiência	  de	  Hawthorne,	  desenvolvida	  por	  Elton	  Mayoy	  e	  seus	  
colaboradores.	  Foi	  basicamente	  um	  movimento	  de	  reação	  e	  de	  oposição	  a	  teoria	  clássica	  da	  
administração.	  

	  Assim,	  a	  teoria	  das	  relações	  humanas	  nasceu	  da	  necessidade	  de	  se	  corrigir	  a	  forte	  tendência	  a	  
desumanização	  do	  trabalho	  surgida	  com	  a	  aplicação	  de	  métodos	  rigorosos,	  científicos	  e	  
precisos,	  aos	  quais	  os	  trabalhadores	  deveriam	  forçosamente	  se	  submeter.	  

5.	  Teorias	  comportamentais.	  

	  	  A	  teoria	  comportamental	  trouxe	  uma	  nova	  concepção	  e	  um	  novo	  enfoque	  dentro	  da	  teoria	  
administrativa.	  A	  abordagem	  das	  ciências	  do	  comportamento,	  o	  abandono	  das	  posições	  
normativas	  e	  prescritivas	  das	  teorias	  anteriores	  e	  a	  adoção	  de	  posições	  explicativas	  e	  
descritivas.	  A	  abordagem	  comportamental,	  conhecida	  como	  behaviorista,	  é	  caracterizada	  por	  
ser	  decorrência	  da	  teoria	  das	  relações	  humanas.	  Assim	  sua	  ênfase	  ainda	  se	  encontra	  no	  
comportamento	  humano,	  porém,	  leva	  em	  consideração	  o	  contexto	  organizacional	  de	  forma	  
mais	  ampla,	  abrangendo	  a	  influência	  desse	  comportamento	  na	  organização	  como	  um	  todo	  e	  
as	  perspectivas	  das	  pessoas	  diante	  das	  organizações.	  Essa	  teoria	  é	  muito	  bem	  aplicada	  nas	  
grandes	  empresas,	  onde	  se	  tem	  uma	  política	  de	  RH	  bem	  definida,	  porém	  as	  micro	  e	  pequenas	  
empresas,	  que	  fazem	  parte	  da	  base	  da	  economia,	  perdem	  qualidade	  por	  não	  conseguirem	  
sequer	  contratarem	  profissionais	  adequados	  as	  funções,	  então	  os	  funcionários	  acabam	  
acumulando	  uma	  carga	  de	  trabalho	  extremamente	  grande,	  e	  dificulta	  seriamente	  não	  só	  o	  
relacionamento	  interno,	  como	  também	  o	  externo.	  Precisamos	  urgente	  pensar	  uma	  maneira	  
pela	  na	  qual	  as	  organizações	  podem	  ajudar	  para	  melhorar	  esse	  ponto,	  inclusive	  precisamos	  
melhorar	  também	  o	  comportamento	  dos	  lideres	  dessas	  organizações.	  

	  A	  abordagem	  comportamental	  se	  desenvolveu	  nos	  Estados	  Unidos,	  trazendo	  novos	  conceitos	  
e	  variáveis	  para	  a	  teoria	  da	  administração,	  principalmente	  devido	  ao	  desenvolvimento	  de	  
ciências	  comportamentais	  e	  da	  psicologia	  organizacional.	  O	  surgimento	  de	  idéias	  e	  conclusões,	  



que	  trazem	  uma	  nova	  perspectiva	  do	  homem,	  foi	  de	  extrema	  importância	  para	  a	  formação	  da	  
teoria	  comportamental.	  O	  homem	  passa	  a	  ser	  visto	  como	  um	  animal	  dotado	  de	  necessidades	  
que	  vão	  alem	  do	  objetivo	  financeiro,	  possuindo	  necessidades	  gregárias	  inerentes	  ao	  homem.	  
Passa	  a	  ser	  visto	  também	  como	  um	  animal	  dotado	  de	  sistema	  psíquico,	  ou	  seja,	  possui	  a	  
capacidade	  de	  organização	  de	  suas	  próprias	  percepções	  frente	  ao	  ambiente	  como	  um	  todo.	  O	  
homem	  passa	  a	  ser	  interpretado	  como	  um	  ser	  passivo	  de	  aprender	  e	  mudar	  suas	  atitudes.	  Seu	  
comportamento	  é	  orientado	  para	  objetivos,	  podendo	  cooperar	  com	  os	  outros	  indivíduos,	  
quando	  for	  importante	  para	  o	  alcance	  dos	  objetivos	  o	  esforço	  coletivo,	  ou	  ainda	  pode	  
competir	  com	  os	  outros,	  quando	  ocorre	  uma	  disputa.	  

	  

5.1	  Teoria	  das	  necessidades	  –	  Maslow	  

	  Maslow	  apresentou	  uma	  teoria	  segundo	  as	  necessidades	  humanas	  estão	  organizadas	  em	  
níveis	  em	  uma	  hierarquia	  de	  importância	  e	  de	  influenciação.	  

 Necessidades	  biológicas	  e	  fisiológicas:	  Garantem	  a	  sobrevivência	  do	  individuo	  como	  
alimentação,	  sono,	  repouso	  e	  abrigo.	  As	  empresas	  devem	  oferecer	  salários	  e	  remuneração	  
justas,	  horários	  e	  intervalos	  de	  descansos.	  

 Necessidades	  de	  segurança:	  Leva	  o	  individuo	  a	  proteger-‐se	  de	  qualquer	  perigo.	  A	  
organização	  precisa	  dar	  segurança	  aos	  colaboradores	  mostrando	  que	  está	  cumprindo	  com	  
as	  normas	  de	  segurança	  e	  também	  pode	  motivar	  oferecendo-‐lhes	  benefícios	  como	  seguro	  
de	  vida,	  planos	  de	  saúde,	  aponsentadoria,	  etc.	  

 Necessidades	  sociais:	  Relacionadas	  com	  a	  vida	  do	  individuo	  com	  as	  outras	  pessoas.	  São	  
necessidades	  de	  aceitação	  do	  mesmo	  por	  parte	  dos	  colegas	  de	  trabalho,	  troca	  de	  
amizades,	  dentre	  outros.	  A	  empresa	  deve	  socializar	  o	  colaborador	  com	  os	  outros	  através	  
do	  trabalho	  em	  equipe,	  participação	  de	  palestras	  e	  projetos.	  

 Necessidades	  de	  estima:	  Relacionados	  com	  a	  forma	  de	  o	  individuo	  se	  reconhece	  e	  se	  
avalia.	  A	  empresa	  deve	  motiva-‐lo	  através	  de	  elogios,	  promoções	  e	  premiações,	  mostrando	  
sempre	  reconhecimento	  do	  trabalho.	  

 Necessidades	  de	  auto	  realização:	  Necessidades	  que	  levam	  cada	  pessoa	  a	  desenvolver	  e	  
mostrar	  seu	  potencial,	  a	  sentirem-‐se	  competentes.	  Para	  motivar	  a	  organização	  deve	  
oferecer-‐lhe	  oportunidades	  desafiadoras,	  usar	  as	  idéias	  dos	  mesmos	  na	  empresa,	  fazer	  
com	  que	  eles	  participem	  das	  tomadas	  de	  decisões,etc.	  

	  

5.2	  Teoria	  dos	  dois	  fatores	  –	  Herzberg	  

	  Herzberg	  criou	  a	  teoria	  dos	  dois	  fatores	  que	  enfatizam	  os	  fatores	  higiênicos	  e	  motivacionais.	  
Os	  higiênicos	  são	  os	  que	  estão	  ligados	  as	  necessidades	  fisiológicas,	  de	  segurança	  e	  sociais,	  ou	  
seja,	  estão	  relacionados	  com	  o	  salário,	  vida	  pessoal,	  segurança	  no	  cargo,	  condições	  físicas	  de	  
trabalho,	  relações	  interpessoais	  entre	  colegas	  e	  subordinados.	  Já	  os	  motivacionais	  estão	  
ligados	  as	  necessidades	  de	  estima	  e	  de	  auto	  realização,segundo	  Maslow,	  ou	  seja,	  estão	  
relacionadas	  com	  a	  realização,	  status	  do	  individuo,	  reconhecimento,	  o	  trabalho	  em	  si,	  
crescimento,	  dentre	  outros.	  



	  


