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Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais 

INTRODUÇÃO 

Caro aluno, vamos começar mais uma disciplina onde teremos oportunidade 

de ampliar nossos conhecimentos e conhecer o processo de desenvolvimento 

de habilidades empresarias. As organizações são formadas por pessoas e cada 

organização tem seus objetivos, seu ramo de atividade, seus dirigentes, seu 

pessoal, seus problemas internos e externos, seu mercado, sua situação 

financeira, sua tecnologia, seus recursos básicos, sua ideologia e política de 

negócios. 

O profissional que atua em qualquer área de uma organização pode atuar nas 

diversas especializações da administração, seja Administração Financeira, 

Recursos Humanos, Administração Mercadológica, enfim, este profissional 

pode atuar e desenvolver diversas competências na organização, essas 

competências são avaliadas através do sucesso do administrador, segundo 

Katz, este sucesso depende mais do seu desempenho e da maneira como lida 

com pessoas e situações, do que de seus traços particulares de personalidade. 

Este desempenho é o resultado de certas habilidades que o profissional 

possui e utiliza. 

Você já parou para pensar em alguma coisa que você faz muito bem, em 

alguma atividade que toda vez que você faz tem um desempenho positivo? 

Pois bem, sabe por que você faz bem? Por que você tem habilidade, ou seja, a 

capacidade de transformar conhecimento em ação e que resulta em um 

desempenho desejado. Para Katz, existem três tipos de habilidades 

importantes para o desempenho administrativo bem sucedido: as habilidades 

técnicas, humanas e conceituais. Vejamos abaixo o conceito de cada uma 

delas, segundo Chiavenato (2003). 

 Habilidades Técnicas envolvem o uso de conhecimento especializado e 

facilidade na execução de técnicas relacionadas com o trabalho e com 

os procedimentos de realização, pense nas pessoas que tem habilidades 
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em contabilidade, em programação de computador, engenharia etc. É 

comum falarmos que fulano tem habilidade com computador, com 

máquinas, essas habilidades estão relacionadas com o fazer, isto é, com 

o trabalho com “coisas”, como processos materiais ou objetos físicos e 

concretos. 

 

 Habilidades Humanas como o próprio nome já diz, estão relacionadas 

com o trabalho com pessoas e referem-se à facilidade de 

relacionamento interpessoal e grupal. Envolvem a capacidade de 

comunicar, motivar, coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais ou 

grupais.  O desenvolvimento da cooperação dentro da equipe, o 

encorajamento da participação, sem medos ou receios, e o 

envolvimento das pessoas são aspectos típicos de habilidades humanas. 

Saber trabalhar com pessoas e por meio das pessoas. 

 

 Habilidades Conceituais envolvem a visão da organização ou da 

unidade organizacional como um todo, a facilidade em trabalhar com 

ideias e conceitos, teorias e abstrações. Uma pessoa com habilidades 

conceituais está apto a compreender as várias funções da organização, 

complementá-las entre si, como a organização se relaciona com seu 

ambiente, e como as mudanças em uma parte da organização afetam o 

restante dela. Essas habilidades estão relacionadas com o pensar, com 

o raciocinar, com o diagnóstico das situações e com a formulação de 

alternativas de solução dos problemas. 

Então, querido aluno (a), quais são as suas habilidades? Você está em um 

processo de desenvolvimento? O que tornará você um gestor de RH 

qualificado e preparado? 

A combinação das habilidades mencionadas acima é importante para o 

desenvolvimento do comportamento dos profissionais nas organizações. 

Nesta disciplina, veremos na primeira competência o modelo básico do 

comportamento humano nas organizações, seja individual ou grupal. Na 
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segunda competência estudaremos a influência no nível de sistema de uma 

organização, onde veremos o que é uma organização, como ela é formada, os 

níveis de uma organização, o que as pessoas esperam da organização e o qua 

as organizações esperam das pessoas, as organizações como sistemas abertos 

e sociais, o que pode acarretar as mudanças organizacionais, já na terceira 

competência veremos a importância e necessidade das mudanças nas 

organizações, os aspectos e o cenário atual das mudanças, bem como, o 

processo de mudança, as resistências das pessoas para mudar e a resistências 

das organizações e a superação aos desafios. Na última competência desta 

disciplina estudaremos a importância do comportamento do grupo, como os 

grupos são constituídos, a importância dos grupos para organização com foco 

em resultados e atingimento de metas. 
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  Competência 01 

1. COMPETÊNCIA 01 | INTRODUÇÃO AO MODELO BÁSICO DE 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

Prezados (as) alunos já falamos aqui sobre a importância das habilidades 

humanas e o quanto é importante ter nas organizações profissionais 

competentes e com habilidades distintas, nesta primeira competência vamos 

aprofundar o estudo do comportamento organizacional que aplica o 

conhecimento obtido sobre as pessoas, os grupos e o efeito da estrutura 

sobre o comportamento, para fazer com que as organizações trabalhem cada 

vez melhor. Diante disto podemos dizer que o comportamento organizacional 

se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de 

como este comportamento afeta o desempenho das empresas.  

Não é interessante, pessoal? Então vamos nessa! 

1.1. Conceito 

De acordo com Chiavenato (2005) o comportamento organizacional (CO) 

refere-se ao estudo de indivíduos e grupos atuando em organizações. 

Preocupando-se com a influência das pessoas e grupos sobre as organizações 

e, vice-versa, com a influência das organizações sobre as pessoas e grupos. 

Vejamos o quadro abaixo e algumas definições de Comportamento 

Organizacional: 
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CO 

• É um campo de estudo voltado para prever, explicar, compreender e 
modificar o comportamento humano no contexto das empresas. Enfoca 
comportamentos observáveis (conversar, trabalhar), lida com ações 
internas (pensar, perceber e decidir). 

CO 

• Pode ser definido como a compreensão, predição e gestão do 
comportamento humano nas organizações. 

•  É o estudo e aplicação do conhecimento sobre como as pessoas atuam 
dentro das organizações. Trata-se de uma ferramenta humana para 
benefício humano. 

CO 

•  É o estudo dos indivíduos e grupos  nas organizações. 

•  É o campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e 
estrutura organizacional têm sobre o comportamento dentro das 
organizações, com o propósito de aplicar tais conhecimentos para 
melhorar a eficácia organizacional. 

  Competência 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 – Algumas definições de comportamento organizacional. 
Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2005, pág. 7. 

Diante dos conceitos mencionados acima, podemos imaginar como é 

importante para os profissionais que necessite lidar com as organizações – 

seja para criar novas organizações, mudar organizações, investir em 

organizações já existentes, trabalhar em organizações, investir em 

organizações ou, mais importante ainda, dirigir organizações. 

Mas quais seriam as competências essências que um profissional precisa para 

ser bem sucedido? 

Em um mundo caracterizado pela forte competição, as organizações estão 

cada vez mais interessadas em localizar e distinguir suas competências 

básicas. De acordo com Chiavenato (2005) a competência essencial pode ser 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 

acesse o site 
abaixo: 

http://www.youtub
e.com/watch?v=Mt

XhVsvq1m4 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MtXhVsvq1m4
http://www.youtube.com/watch?v=MtXhVsvq1m4
http://www.youtube.com/watch?v=MtXhVsvq1m4
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um conhecimento técnico ou uma tecnologia especifica que permite oferecer 

um valor único para seus clientes e que distingue a organização das demais. 

Assim, do ponto de vista da organização, uma competência é um conjunto de 

habilidades e tecnologias, e não uma única habilidade ou tecnologia isolada. O 

importante é a integração das competências essenciais, essas competências 

essenciais são decorrentes da aprendizagem coletiva na organização, 

especialmente como coordenar as diversas habilidades. Basicamente, as 

competências essenciais são a comunicação, o envolvimento e um profundo 

comprometimento das pessoas para trabalhar em função dos objetivos 

organizacionais, vejamos no quadro abaixo a diferença entre as competências 

técnicas e humanas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modelo de auditoria de competências. 
Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2005. Comportamento Organizacional, pág. 205. 

Em resumo, a competência organizacional é um conjunto integrado de 

competências coletivas, tendo na base as competências coletivas, tendo na 

base as competências individuais. 
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Bem, sabemos que nenhuma organização funciona no acaso e nem são bem 

sucedidas aleatoriamente, elas precisam ser administradas e as pessoas que  

dirigem ou gerenciam precisam conhecer profundamente o fator humano nas 

organizações. O fracasso da maioria dos projetos organizacionais depende do 

fator humano: é preciso saber lidar com pessoas de diferentes personalidades 

e saber se relacionar e se comunicar com elas. Por isso, o CO – 

Comportamento Organizacional está relacionado com as ações das pessoas no 

trabalho nas organizações. Baseado, predominantemente, na contribuição de 

psicólogos, o CO é uma área que trata do comportamento individual, isto é, 

de tópicos como personalidade, atitudes, percepção, aprendizado, motivação. 

(CHIAVENATO, 2005). 

Vamos agora ver um pouco de cada um desses tópicos – Personalidade, 

atitudes, emoção, percepção, aprendizado e motivação. 

A personalidade de uma pessoa é aquilo que ela é. Segundo Chiavenato, 

(2005) significa uma tendência consistente a comporta-se de uma 

determinada maneira em diferentes situações. Cada pessoa age de uma 

determinada forma em situações semelhantes, isto porque cada pessoa tem 

suas peculiaridades, ou seja, possui seu próprio conjunto diferenciado de 

traços de personalidade. Existe uma vasta literatura sobre a estrutura dos 

traços de personalidade, mas a maior parte, sobretudo a que se aplica ao CO, 

está focada em cinco grandes dimensões da personalidade. Vejamos abaixo: 

 Extroversão: sociável, gregário (vive em grupo), decidido, assertivo, 

falante, expressivo. 

 Ajustamento emocional: emocionalmente estável e equilibrado, seguro, 

feliz, satisfeito, tranquilo e não deprimido. 

 Afabilidade (simpatia): cordial, confiante, de boa índole, tolerante, 

colaborador e cooperador, complacente. 

 Senso de responsabilidade: responsável, digno de confiança, 

organizado, perseverante, autodisciplinado, íntegro, empreendedor. 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 

acesse o site abaixo 
do instituto 
brasileiro de 

Coaching e veja os 
níveis de 

comportamento 
organizacional: 

 
http://www.ibccoac
hing.com.br/tudo-
sobre-coaching/rh-

e-gestao-de-
pessoas/conceito-

de-
comportamento-
organizacional/ 
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 Abertura e interesse: curioso, imaginativo, criativo, sensível, flexível, 

aberto, brincalhão. 

As atitudes são determinantes do comportamento, pois estão relacionadas 

com a percepção, personalidade, aprendizagem e motivação. A atitude 

significa um estado mental de prontidão que é organizado pela experiência e 

que uma influência específica sobre a resposta da pessoa aos objetos, 

situações e outras pessoas. Diante disto observamos no dia a dia que as 

pessoas têm atitudes em relação ao seu trabalho, à sua organização, aos 

colegas, à sua remuneração e outros fatores organizacionais. As atitudes 

fornecem a base emocional das relações interpessoais e da identificação da 

pessoa com os outros. 

Vamos agora falar um pouco sobre a percepção. Analise o quadro abaixo 

contendo vários conceitos de percepção. (CHIAVENATO, 2005) 

 É o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas 

impressões visando dar significado ao seu ambiente. 

 É o processo pelo qual os indivíduos selecionam, organizam, 

armazenam e recuperam informações. 

 É um processo ativo pelo qual as pessoas tentam dar sentido ao mundo 

que os cerca. Esse processo envolve as pessoas a ponto de elas notarem 

de forma seletiva as diferentes partes do ambiente, analisarem o que 

veem à luz de suas experiências passadas e avaliarem o que estão 

experimentando em função de suas necessidades e valores. Visto que 

as necessidades e experiências passadas das pessoas variam muito, 

suas percepções do ambiente também irão variar. 

A vida nas organizações depende da maneira pela qual as pessoas percebem o 

seu entorno mediato e imediato, tomam suas decisões e assumem 

comportamentos. A percepção é um processo ativo por meio do qual as 

pessoas organizam e interpretam suas impressões sensoriais para dar um 

significado ao ambiente que as rodeia. 
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A motivação é um processo psicológico básico juntamente com a percepção, 

atitudes, personalidade e aprendizagem. A motivação se ressalta como um 

importante processo na compreensão do comportamento humano. Vejamos 

agora alguns conceitos de motivação, segundo Chiavenato (2005): 

 É um processo que começa com uma deficiência fisiológica ou 

psicológica ou necessidade que ativa um comportamento ou com um 

impulso orientado para um objetivo ou incentivo. 

 A motivação tem a ver com a direção do comportamento, a força da 

resposta (esforço), uma vez escolhido o curso de ação da pessoa e a 

persistência do comportamento ou a ação de determinada maneira. 

 Motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e 

persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinada 

meta. 

Cada um desses tópicos reflete no comportamento individual de cada pessoa, 

pois nas organizações as pessoas agem tanto como indivíduos como membros 

de grupos. Assim, necessitamos estudar o comportamento sobre esses dois 

ângulos, embora nesta competência vamos focar no comportamento 

individual, levando em conta dois aspectos visíveis e  superficiais do 

Comportamento Organizacional, como estratégias adotadas pela organização, 

a fixação de objetivos e os procedimentos adotados, a estrutura 

organizacional, a autoridade formal e cadeia de comando e a tecnologia 

utilizada. Todos esses aspectos visíveis e superficiais do CO são facilmente 

percebidos nas organizações. (CHIAVENATO, 2005). 

Contudo, existem também aspectos invisíveis e profundos do CO, como 

percepções e atitudes individuais, normas grupais, interações informais e 

conflitos interpessoais e intergrupais que são difícilmente percebidos nas 

organizações, mas que dinamizam e influenciam o comportamento de 

pessoas e grupos. Vamos analisar agora o comportamento organizacional 

sobre esses dois aspectos (visíveis e invisíveis) como um iceberg. 
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Figura 3 – O Comportamento Organizacional como um iceberg. 
Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2005, pág. 07. 

Pois é, caro aluno, analisando a figura 1.3, observamos como esses aspectos 

estão relacionados com o comportamento das pessoas nas organizações, e o 

mais importante é o quanto esses aspectos influenciam no desenvolvimento 

do comportamento de um profissional. 

1.2 Características do CO – Comportamento Organizacional 

De acordo com o que vimos até agora podemos afirmar que o CO apresenta 

características próprias e marcantes, pois trata-se de uma área do 

conhecimento humano que é vital para a compreensão do funcionamento das 

organizações. As principais características do CO são: 

1. O CO é uma disciplina científica aplicada – Está ligada a questões 

práticas no sentido de ajudar pessoas e organizações a alcançarem 

níveis elevados de desempenho nunca antes alcançados. Sua 

aplicabilidade está em simultaneamente buscar aumentar a satisfação 

das pessoas no trabalho e elevar os padrões de competitividade e de 

sucesso da organização. 

2. O CO adota uma abordagem contingencial. Procura identificar as 

diferentes situações organizacionais para que se possa lidar com elas e 
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extrair o máximo proveito delas. O CO utiliza a abordagem situacional, 

já que não existe uma única e exclusiva maneira de lidar com as 

organizações e com as pessoas. Tudo depende das circunstâncias, e 

nada é fixo ou imutável. 

3. O CO utiliza métodos científicos. Desenvolve e testa empiricamente 

hipóteses e generalizações sobre dinâmica do comportamento nas 

organizações. Os fundamentos do CO se baseiam em uma metodologia 

científica de pesquisa sistemática. 

4. O CO ajuda a lidar com as pessoas nas organizações. As organizações 

são entidades vivas. Mais do que isso, são entidades sociais, pois são 

constituídas de pessoas. O objetivo básico do CO é ajudar as pessoas e 

organizações a se entenderem cada vez melhor. De um lado, o CO é 

fundamental para os administradores que dirigem organizações ou 

unidades delas, assim como é indispensável para toda e qualquer 

pessoa que pretenda ser bem-sucedida na atividade com as 

organizações, dentro ou fora delas. 

5. O CO recebe contribuições de várias ciências comportamentais, como: 

a. Ciencias Políticas: com conceitos sobre poder, conflito e política 

organizacional, etc. 

b. Antropologia: com conceitos sobre cultura organizacional, análise 

cultural, valores e atitudes, etc. 

c. Psicologia: com conceitos sobre diferenças individuais, 

personalidade, sensação, percepção, motivação, aprendizagem, etc. 
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d. Psicologia Social: com conceitos sobre grupos, dinâmica de grupo, 

interação, liderança, comunicação, atitudes, tomada de decisão 

grupal, etc. 

e. Sociologia: com status, prestígio, poder e conflito, etc. 

f. Sociologia Organizacional: com teoria organizacional, dinâmica 

organizacional, etc. 

Querido aluno, você pode estar se perguntando, como o CO está envolvido 

com outras ciências, pois na verdade o CO é uma área interdisciplinar que 

utiliza conceitos oferecidos por várias ciências sociais para serem aplicadas 

tanto a indivíduos, como a grupos ou organizações. 

6. O CO está intimamente relacionado com vários campos de estudo, 

como a teoria das organizações (TO), e a gestão de pessoas ou 

administração de recursos humanos (ARH). Em comparação com essas 

disciplinas, o CO tende a ser teoricamente orientado para o nível micro 

de análise na medida em que utiliza as abordagens teóricas das ciências 

comportamentais para focalizar principalmente o comportamento 

individual e grupal nas organizações. Nesse sentido o CO poder ser 

definido como a compreensão, predição e gestão do comportamento 

humano nas organizações. 

1.3 Características Individuais do CO 

Não podemos falar de comportamento organizacional, sem enfatizar o 

comportamento individual, pois enquanto a psicologia aborda o 

comportamento humano sob várias maneiras, o CO se baseia em algumas 

dessas maneiras, pois é orientado para o desempenho e vê a maioria dos 

comportamentos no trabalho, como resultado de um processo consciente de 

pensamento interno ao indivíduo. Na verdade o comportamento individual 
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nas organizações depende não somente das características individuais das 

pessoas, mas também das características da organização. 

Robbins (2005) menciona algumas características consideradas importantes 

no conhecimento das características individuais. São elas: Características 

biográficas (idade, sexo, estabilidade no emprego); Habilidades (intelectuais; 

físicas); Aprendizagem (condicionamento clássico, operante, aprendizagem 

social). 

1.3.1 Características Biográficas 

 Idade: a relação entre idade e o desempenho do funcionário será, 

provavelmente, um aspecto de crescente importante na próxima 

década. Por quê? Existem, pelo menos três razões. A primeira é que há 

um consenso de que o desempenho profissional decai com o passar do 

tempo. Independentemente de isto ser ou não verdade, o fato é que 

muita gente acredita e age de acordo com essa crença. 

 Sexo: por muito tempo se discutiu se as mulheres podiam ou não ter o 

mesmo desempenho que os homens. Não existem, diferenças 

importantes entre homens e mulheres  capazes de afetar seus 

desempenhos no trabalho. Não existe, por exemplo, qualquer diferença 

consistente entre homens e mulheres quanto a habilidades de 

resolução de problemas, capacidade de análise, espírito competitivo, 

motivação, sociabilização ou capacidade de aprendizagem. 

 Estabilidade no emprego: a estabilidade é também uma variável 

importante para explicar a rotatividade. Quanto mais tempo uma 

pessoa fica em um emprego, menor a probabilidade dele se demitir. 

 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 

acesse o site 
abaixo, e veja quais 

são as principais 
diferenças 

individuais de uma 
pessoa. 

 
ucbweb2.castelobra
nco.br/webcaf/arqu
ivos/.../Diferencas_I

ndividuais 
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1.3.2 Habilidades 

Capacidade de um indivíduo para desempenhar as diversas tarefas de uma 

função. É uma avaliação geral de tudo o que um indivíduo pode fazer. As 

habilidades totais de uma pessoa normalmente são formadas por dois grupos 

de fatores: as habilidades físicas e as habilidades intelectuais. 

 Habilidades intelectuais: são aquelas necessárias para o desempenho 

de atividades mentais – como pensar, raciocinar e resolver problemas. 

Os testes de quociente intelectual (QI), por exemplo, foram elaborados 

para medir essa capacidade. 

 Habilidades físicas: vemos claramente nas funções que exigem 

resistências, destreza manual, força nas pernas ou talentos semelhantes 

requerem que os administradores identifiquem as habilidades físicas de 

um funcionário. 

1.3.3 Aprendizagem 

Todo comportamento complexo é aprendido. (ROBBINS, 2005). Se 

pretendemos explicar e prever o comportamento, precisamos antes entender 

como as pessoas aprendem. 

 A aprendizagem é qualquer mudança relativamente permanente no 

comportamento que ocorre como resultado de uma experiência. 

1.4 Os Três Níveis do CO 

O estudo do CO envolve três níveis hierárquicos de abordagem. Veremos a 

seguir a diferença entre esses níveis: 

1. Macroperspectiva do CO. Trata do comportamento do sistema 

organizacional como uma totalidade. É o que chamamos de 
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comportamento macroorganizacional e refere-se ao estudo dos 

comportamentos de organizações inteiras. Caro aluno, esta abordagem 

macro do CO se baseia em como comunicar, liderar, proporcionar 

decisões, lidar com estresse e conflito, proporcionar negociação, tipos 

de poder e política e coordenar atividades de trabalho. 

2. Na Perspectiva intermediária do CO. trata-se do comportamento de 

grupos e de equipes na organização. Recebe o nome de 

comportamento mesoorganizacional, pois funciona como ligação entre 

as outras perspectivas do CO. Focaliza o comportamento das pessoas 

que trabalham em grupos ou em equipes. A perspectiva intermediária 

do CO se baseia em pesquisas sobre equipes, empowerment, dinâmica 

grupal e intergrupal. 

3. A Microperspectiva do CO. Trata do comportamento do indivíduo ao 

trabalhar sozinho na organização. Recebe este nome de 

comportamento microorganizacional. Em função de suas origens, a 

microperspectiva do CO aparesenta uma orientação fortemente 

psicológica. Focaliza as diferenças individuais, personalidade, percepção 

e atribuição, motivação e satisfação no trabalho. 

1.5 Modelo Básico para Compreender o CO 

O modelo básico do CO utilizado pela maioria dos autores envolve três níveis 

de análise: individual, grupal e organizacional em níveis crescentes de 

complexidade, e cada um deles é construído a partir do nível anterior 

sobrepondo-se a ele como se fossem blocos de construção dinâmicos e 

interativos, vejam na figura abaixo: 
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Figura 4 – Os três níveis de abordagem do Comportamento Organizacional. 
Fonte: Adaptado de Chiavenato, comportamento Organizacional, 2005, p. 14. 

Os três níveis funcionam como variáveis independentes e dependentes do CO 

e determinam as demais variáveis subsequentes que veremos a seguir: 

1.5.1 Variáveis Independentes do CO 

Os três níveis de análise – o sistema organizacional como um todo, os grupos 

de pessoas e os indivíduos – constituem as variáveis independentes do CO, a 

saber: 

1. Variáveis no nível do sistema organizacional: são as variáveis localizadas 

na organização como um todo. A abordagem dessas variáveis deve ser 

holística, isto é, envolvendo a totalidade do sistema, como o desenho 

organizacional, a cultura organizacional, os processos de trabalho, etc. 

Deve-se considerar que o todo é diferente de suas partes constituintes, 

assim como a água é diferente do hidrogênio e do oxigênio que a 

formam. 
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2. Variáveis no nível do grupo: são as variáveis localizadas no 

comportamento grupal, isto é, quando as pessoas trabalham em 

grupos. O comportamento grupal é diferente do individual assumido 

pelas pessoas que integram o grupo. 

3. Variáveis no nível do individuo: são as variáveis decorrentes das 

características individuais das pessoas que trabalham na organização, 

como personalidades, história pessoal, educação, competências, 

valores e atitudes, sem deixar de lado aspectos como percepção, 

tomada de decisão individual, aprendizagem e motivação. Ao ingressar 

na organização, as pessoas possuem características individuais próprias 

que influenciarão fortemente o CO e serão por ele influenciadas. 

1.5.2 Variáveis Dependentes do CO 

As variáveis independentes do CO provocam consequências ou decorrências 

na forma de variáveis dependentes. O modelo de CO envolve também essas 

variáveis dependentes que constituem os fatores fundamentais que se 

pretende avaliar ou medir. As variáveis dependentes são basicamente 

variáveis intermediárias, a saber:  

1. Desempenho: significa a maneira pela qual as pessoas exercem suas 

funções, realizam suas atividades, executam suas tarefas e cumprem 

suas obrigações. O desempenho individual afeta o desempenho grupal 

e este condiciona o desempenho organizacional. Um desempenho 

excelente facilita o sucesso da organização, enquanto um desempenho 

medíocre não agrega valor à organização. O CO é profundamente 

influenciado pelo desempenho individual, grupal e organizacional. 

2. Engajamento: o engajamento à organização favorece a redução do 

absenteísmo. Este se refere à disponibilidade da força de trabalho, isto 

é, quantas pessoas estão ausentes do trabalho por motivos vários. 
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Absenteísmo ou ausentismo significa a frequência ou duração do tempo 

de trabalho perdido quando as pessoas não comparecem ao trabalho. 

3. Fidelidade: a fidelidade à organização favorece a redução da 

rotatividade. A rotatividade ou tournover significa o fluxo constante de 

saídas (demissões e desligamentos) e entradas (admissões) de pessoas 

na organização, ou,  inversamente, a entrada de pessoas para 

compensar a saída de outras nos quadros da organização. 

4. Satisfação no trabalho: As organizações bem-sucedidas constroem um 

excelente lugar para trabalhar e que seja intrinsecamente gratificante 

para as pessoas. A satisfação no trabalho tem muito a ver com a 

qualidade de vida no trabalho, assunto que veremos mais adiante e que 

está relacionado a como a pessoa se sente na organização. O grau de 

satisfação no trabalho ajuda a atrair e reter os talentos. 

Pois é, estudante! Essas variáveis são extremamente importantes no 

ambiente organizacional, pois influencia diretamente o comportamento do 

profissional na organização e pode gerar ou não resultados sustentáveis. 

1.6 Utilidades do CO 

Toda organização precisa ser bem sucedida e para isto envolve uma infinidade 

de interações internas e externas para realizar suas operações, agregar valor e 

alcançar seus objetivos. Para ser bem-sucedida, a organização precisa lidar 

com vários parceiros do negócio, como veremos no próximo capítulo. Este 

campo de estudo do CO ajuda gerentes, diretores, consultores, facilitadores e 

pessoas que trabalham em organizações a lidar com assuntos organizacionais 

e a melhorar a eficácia das organizações. 
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De acordo com Chiavenato (2005) a utilidade do CO consiste em: 

1. Permitir uma maneira de pensar sistemicamente sobre o 

comportamento de pessoas e de grupos em trabalho organizado e 

integrado; 

2. Oferecer um vocabulário de termos e conceitos que compartilhem, 

discutam e analisem claramente experiências do trabalho; 

3. Propor um conjunto de técnicas para lidar com problemas e 

oportunidades que ocorrem em situações de trabalho; 

4. Desenvolver estratégias adequadas para melhorar a qualidade de vida 

no trabalho e nas organizações; 

5. Criar condições para tornar as organizações mais eficazes e 

competitivas de maneira sustentável. 

Sem dúvida, o conhecimento do CO é de importância capital para quem 

deseja trabalhar, administrar e investir em organizações ou simplesmente 

entrar em contato e interagir com elas. 

Na próxima competência, vamos estudar os níveis de sistemas nas 

organizações, os conceitos de organização, como ela é formada, sua estrutura, 

enfim, a importância de ter nas organizações funcionários que tenham um 

comportamento ético e dentro dos padrões da cultura da organização. 
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2. COMPETÊNCIA 02 I INTRODUÇÃO AO NÍVEL DE SISTEMA DE 

ORGANIZAÇÃO 

Prezado aluno, vamos começar esta competência, compreendendo o que é 

uma organização, como ela é formada, como funciona e conhecer os níveis de 

sistema de organização. 

2.1 Conceito 

Uma organização é um conjunto de pessoas que atuam juntas em uma 

criteriosa divisão de trabalho para alcançar um propósito comum. As 

organizações são instrumentos sociais por meio dos quais muitas pessoas 

combinam seus esforços e trabalham juntas  para atingir propósitos que 

isoladamente jamais poderiam fazê-lo. (CHIAVENATO, 2005).  As organizações 

são um sistema cooperativo racional, as pessoas dispõem a cooperar entre si 

de maneira racional e intencional para alcançar objetivos e proporcionar 

resultados que individualmente não teriam nenhuma condição de realizar. 

Vamos ver abaixo vários conceitos de Organização. Ainda de acordo com 

Chiavenato, 2005: 

 Organizações são unidades sociais (ou agrupamentos humanos) 

intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos 

específicos. Estão incluídas neste conceito as corporações, exércitos, 

escolas, hospitais, igrejas e as prisões; excluem-se as tribos, classes, 

grupos étnicos, grupos de amigos e famílias. 

 As organizações são caracterizadas por um conjunto de relações sociais 

estáveis e deliberadamente criadas com a explícita intenção de alcançar 

objetivos ou propósitos. Assim, a organização é uma unidade social 

dentro da qual as pessoas alcançam relações estáveis (não 

necessariamente face a face) entre si, no sentido de facilitar o alcance 

de um conjunto de objetivos ou metas. 
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 A organização é um sistema cooperativo e que tem por base a 

racionalidade. Ela é um sistema social baseado na cooperação entre as 

pessoas e existe quando ocorrem conjuntamente três condições: 

interação entre duas ou mais pessoas; desejo e disposição de 

cooperação; e finalidade de alcançar um objetivo comum. As 

organizações são criadas para obter o esforço simultâneo de várias 

pessoas e alcançar objetivos que isoladamente elas jamais teriam 

condições de alcançar. 

 Organização é uma unidade social conscientemente coordenada, 

composta de duas ou mais pessoas, que funciona de maneira 

relativamente continua, com o intuito de atingir um objetivo comum. 

Como é amplo o conceito de organização, não pessoal, pois bem, estes 

conceitos nos mostram que as organizações invadem e permeiam tanto a 

sociedade como a vida particular de cada pessoa, embora as organizações 

dependam das atividades e dos esforços coletivos de muitas pessoas que 

colaboram para o sucesso organizacional. Nesse caso as pessoas são os 

chamados recursos humanos das organizações – os indivíduos e grupos que 

desempenham atividades e fazem contribuições que tornam a organização 

capaz de servir a um propósito particular. Mas, para que as pessoas possam 

produzir resultados e proporcionar sucesso e prosperidade às organizações, 

elas também requerem recursos físicos e materiais – como tecnologias, 

matérias-primas, equipamentos físicos, instalações e dinheiro – que são 

operados e processados por meio do trabalho das pessoas. Todos esses 

recursos – humanos e não humanos – são indispensáveis para a organização. 

Uma das características importante das organizações é que elas criam o 

ambiente em que a maioria das pessoas passa a vida e, nesse sentido, têm 

uma grande influência sobre o comportamento humano. A compreensão do 

comportamento das pessoas nas organizações é o objeto básico do CO – 

Comportamento Organizacional. 

 
Caro(a) aluno(a), 

acesse o site abaixo 
e veja outros 
conceitos de 

ORGANIZAÇÃO. Boa 
pesquisa! 
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om.br/organizacao 
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Diante disto acreditamos que as organizações constituem o fenômeno 

fundamental para a compreensão do CO. O estudo do CO deve começar com 

as organizações, pois estas representam o contexto em que ele se desenrola. 

As organizações funcionam como sistemas abertos, ou seja, em contínua 

interação com seu ambiente externo e com o qual faz trocas e intercâmbios. 

Como sistemas abertos, as organizações não são sistemas determinísticos do 

tipo de causa e efeito linear. Pelo contrário, as organizações, como veremos 

adiante, são sistemas probabilísticos cujo comportamento não pode ser 

explicado apenas por aspectos separados ou por relações causais simples e 

diretas.  

Na realidade, as organizações são organismos vivos e inteligentes que se 

ajustam e se adaptam continua e incessantemente ao contexto ambiental em 

que vivem. Todavia, não são as organizações que são inteligentes, mas as 

pessoas que nelas trabalham e cooperam. 

Aluno, observe como as organizações também são importantes dentro do 

contexto socioeconômico, as organizações não são simplesmente prédios, 

salas e maquinários, as organizações são sistemas vivos, elas têm vida própria. 

Nascem, crescem, vivem e morrem, porque são formadas por pessoas; a 

organização é uma coleção de pessoas trabalhando juntas em uma divisão de 

trabalho para alcançar um propósito comum. As organizações são 

instrumentos sociais por meio dos quais muitas pessoas combinam seus 

esforços e trabalham juntas para alcançarem objetivos que sozinhas jamais 

conseguiriam alcançar. É essa integração de esforços conjugados e 

coordenados que permite a construção de serviços, atendimento hospitalar, 

comercialização de bens e serviços, etc. 

As organizações se baseiam na cooperação e colaboração das pessoas. Na 

verdade, elas surgiram em função das limitações individuais das pessoas. 

Juntando esforços, as pessoas conseguem ultrapassar suas limitações 

individuais e alcançar resultados que sozinhas jamais poderiam alcançar. 
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Assim, o fundamento das organizações é a colaboração e a cooperação das 

pessoas envolvidas no sentido de alcançarem objetivos comuns. Na verdade, 

o resultado desse esforço coletivo não é uma soma, mas a multiplicação dos 

esforços individuais. Por essa razão, o instrumento de controle das 

organizações deixou de ser o comando hierárquico e regras burocráticas para 

chegar ao compromisso pessoal e à responsabilidade solidária através do 

trabalho em equipe. 

Dentro dessa colocação, a gestão de pessoas, hoje, faz-se necessária em toda 

organização. As unidades de RH funcionam como consultores internos, 

gerando e oferecendo recursos e condições para um efetivo gerenciamento 

do talento, conhecimento e do capital humano por meio dos gerentes que 

trabalham como gestores de pessoas. 

2.2 Do Que São Formadas as Organizações? 

Toda organização precisa de recursos para funcionar. Na verdade, elas 

funcionam como sistemas abertos que apresentam uma incrível reiteração de 

ciclos: importam recursos – na forma de insumos, energia ou informação, 

processam tais recursos – ao longo de seus processos produtivos – e 

exportam recursos – na forma de produtos, serviços ou informação. 

As organizações são formadas por uma integração de diferentes recursos. Elas 

são dotadas de recursos materiais – como prédios, edifícios, instalações, 

máquinas, equipamentos, matérias-primas, etc. e se caracterizam como 

sistemas fechados, inertes e sujeitos a decomposição, degradação, perdas e 

depreciação. As organizações também são dotadas de recursos financeiros – 

como capital, financiamentos, empréstimos, investimentos, etc. 

A figura abaixo ilustra como são formadas as organizações. 

 

 
Caro(a) aluno(a), 
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Figura 5 – De que são formadas as organizações. 
Fonte: Chiavenato, 2005. Comportamento Organizacional, pág. 27. 

 

2.2.1 Os Níveis da Organização 

As organizações por sua vez, também são formadas por níveis, que estão 

interligadas com as habilidades dos seus funcionários. A combinação dessas 

habilidades é importante para o administrador. Na verdade, na medida que se 

sobe para os níveis mais elevados da organização, diminui a necessidade de 

habilidades conceituais. Os níveis inferiores requerem considerável habilidade 

conceitual, embora não deixe de lado as habilidades humanas e técnicas. 

Vamos analisar a pirâmide com os três níveis da organização. 
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Figura 6 – Níveis Organizacionais 
Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2003. Teoria Geral da Administração, pág. 04. 

Ao observar os níveis acima, podemos então concluir que: 

 Nível Operacional é o nível mais baixo da organização e que cuida da 

execução das tarefas cotidianas. É composto pelos 

supervisores/operadores de primeira linha. 

 Nível Intermediário é o nível administrativo que serve de ligação entre o 

nível institucional e o operacional. É composto pelos gerentes do meio 

campo. 

 Nível Institucional é o nível administrativo mais elevado e aberto da 

organização pelo fato de interagir com o ambiente externo. É composto 

pelos dirigentes de cúpula da organização. 
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Como é interessante não é, estudante? O bom é que existe uma relação de 

reciprocidade entre as pessoas e as organizações. A relação entre as pessoas 

(funcionários) e a organização existe como se fosse uma troca, vejam bem, 

por um lado a organização espera que os parceiros (funcionários) tragam 

contribuições e concede-lhes incentivos e recompensas para incentivá-los a 

aumentar suas contribuições, do outro lado os funcionários esperam 

incentivos e recompensas em troca. Cada parte faz investimento na outra 

parte com expectativas de obter resultados mediatos ou imediatos. A figura 

abaixo nos mostra esta troca entre as pessoas e as organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Relações de reciprocidade entre pessoas e organização. 
Fonte: Chiavenato, 2005. Comportamento Organizacional, pág. 29. 
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Como é interessante esta relação, isto é, quando as pessoas estão envolvidas 

em um íntimo e prolongado inter-relacionamento. As pessoas precisam das 

organizações para trabalharem, colaborarem, participarem e ganharem a vida 

ou para obterem produtos, serviços, entretenimento e conveniências. Por 

outro lado, as organizações dependem de pessoas para poderem operar e 

funcionar satisfatoriamente e vender seus produtos e serviços. Cada parte 

não pode viver ou sobreviver sem a outra. Há uma dependência mútua entre 

elas. Mais do que isso, uma expectativa recíproca que realimenta seus 

relacionamentos e interações. 

2.2.2 O Que as Pessoas Esperam das Organizações 

De acordo com Chiavenato (2005), as pessoas se sentem impelidas a 

ingressarem em uma organização, aplicarem seus talentos e competências, 

trabalharem, assumirem riscos e nela permanecerem em função de algumas 

expectativas.  Analisem a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – As expectativas das pessoas nas organizações. 
Fonte: Chiavenato, 2005. Comportamento Organizacional, pág. 31. 
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1. Um excelente lugar para trabalhar: onde as pessoas tenham orgulho e 

bem-estar físico e psicológico para trabalhar. Principalmente, que elas 

sintam que são importantes, valiosas e que seu trabalho é 

imprescindível para o sucesso da organização. 

2. Reconhecimento e recompensas: como salário, benefícios e incentivos 

que traduzam o reconhecimento pelo bom trabalho. As pessoas 

esperam ser reconhecidas e recompensadas pelo seu desempenho. Isso 

serve de reforço positivo para que elas aprimorem cada vez mais o seu 

desempenho e se sintam satisfeitas com o que estão fazendo. 

3. Oportunidade de crescimento: educação e carreira que assegurem 

condições para o desenvolvimento pessoal e profissional. As pessoas 

precisam sentir que existem condições de progresso dentro da 

organização e que essas condições estão totalmente à sua disposição 

dependendo exclusivamente de seu esforço e dedicação pessoal. 

4. Participação nas decisões: envolvimento e inclusão das pessoas nas 

decisões principais da organização. Elas precisam sentir que podem 

participar das decisões da organização no que lhes diga respeito. 

5. Liberdade e autonomia: responsabilidade pessoal pelo trabalho é 

indispensável. Isso significa ausência da gerência tradicional e do velho 

estilo de comando/obediência ou de ordem/submissão em troca de um 

novo estilo de liderança/cooperação ou de objetivo/compromisso. 

6. Apoio e suporte: por meio de uma liderança renovadora, coaching e 

que proporcione retaguarda quanto à orientação, aconselhamento, 

preparação, capacitação, direcionamento e impulso às pessoas. 

7. Empregabilidade e ocupabilidade: a empregabilidade significa a 

capacidade de conquistar e manter um emprego em uma organização. 
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Está relacionada com a manutenção do emprego e é uma característica 

das condições de permanência e estabilidade da Era industrial. 

8. Camaradagem e coleguismo: as pessoas buscam um relacionamento 

humano íntimo e franco caracterizado pelo respeito mútuo, confiança 

recíproca e amizade autêntica. 

9. Divertimento, alegria e satisfação: traduzidos em um clima 

organizacional agradável, descontraído e informal de trabalho em que 

as pessoas se sentem bem e desejam permanecer e colaborar. 

10. Qualidade de vida no trabalho: traduzido em termos de satisfação no 

trabalho, adequação da tarefa, cultura e clima organizacional, espírito 

de equipe e de coleguismo, salários e benefícios percebidos, etc. 

2.2.3 O Que as Organizações Esperam das Pessoas 

O trabalho organizacional depende, fundamentalmente, de pessoas. Embora, 

as organizações possuam recursos próprios ou não financeiros, materiais, 

mercadológicos – infraestrutura tecnológica – máquinas, equipamentos, 

tecnologia, elas necessitam de pessoas para utilizarem tais recursos e 

operarem a tecnologia, e de maneira eficiente e eficaz. Não existem 

organizações sem pessoas, exatamente pelo fato de que os recursos e a 

tecnologia não são autosuficientes. O importante para as organizações é 

terem pessoas de vários talentos e competências para utilizá-los e operá-los 

adequadamente. Analisem a figura abaixo que mostra as expectativas das 

organizações com relação às pessoas. 
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Figura 9 – As expectativas das organizações nas pessoas. 
Fonte: Chiavenato, 2005. Comportamento Organizacional, pág. 34. 

1. Foco na missão organizacional: é importante que as pessoas conheçam 

o papel da organização na sociedade e no ambiente e que possam 

contribuir para a realização da missão organizacional. Essa contribuição 

pode ser tanto maior quanto mais a pessoa esteja focada na missão de 

sua organização. 

2. Foco na visão de futuro: é importante que as pessoas conheçam os 

objetivos organizacionais e a visão organizacional desejada para que 

possam contribuir para o futuro da organização. Quando elas conhecem 

perfeitamente o que a organização pretende ser em futuro próximo ou 

remoto, podem ajudá-la a alcançar as metas e objetivos definidos. 

3. Foco do cliente: o cliente é fundamental para a organização. Quem 

trata com o cliente são as pessoas que atuam na periferia 

organizacional e que transacionam ou se relacionam diretamente com 

ele. Quando as pessoas estão focadas no cliente, elas podem melhor 

servir aos interesses deste e contribuir para a sua satisfação. 
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4. Foco em metas e resultados: ao invés de focar os meios, tornou-se mais 

importante focar os fins. As pessoas estão melhorando seu 

desempenho para alcançarem metas e resultados desejados. O 

caminho é importante, entretanto mais importante é aonde se 

pretende chegar. 

5. Foco em melhoria e desenvolvimento contínuos: isso significa um senso 

de inconformismo com o status quo, ou seja, uma atitude crítica quanto 

ao presente e uma preocupação constante de melhorar sempre, rumo à 

perfeição. Em outras palavras, as organizações estão precisando de 

pessoas preocupadas em melhorar e desenvolver métodos e processos, 

produtos e serviços, agregar valor e criar riqueza. 

6. Foco no trabalho participativo em equipe: em lugar do trabalho 

individual, separado e isolado, hoje, é mais importante juntar, do que 

separar as pessoas. O trabalho em equipe – com participação e 

envolvimento – tem um efeito multiplicador de talentos e 

competências.  

7. Comprometimento e dedicação: embora a tradicional, a velha 

fidelidade do empregado à empresa esteja indo para o museu diante 

das mudanças no conceito de emprego – como emprego parcial, 

emprego de meio período, trabalho remoto, home Office, trabalho 

compartilhado, cooperativas de trabalho etc., as organizações esperam 

compromisso e dedicação das pessoas que nela trabalham, apesar da 

temporariedade e da localidade do trabalho. 

8. Talento, habilidades e competências: cada pessoa contribui com 

talento, habilidades e competências pessoais para a organização. Essa é 

a razão fundamental pela qual a organização aceita pessoas para nela 

trabalharem. 
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9. Aprendizado e crescimento profissional: a capacidade de aprender e de 

crescer profissionalmente é indispensável para que as pessoas 

mantenham sua empregabilidade e ocupabilidade a longo prazo em um 

mundo de negócios em constante mudança e transformação. 

10. Ética e responsabilidade: as pessoas precisam ter uma conduta dentro 

de um código de ética e de responsabilidade solidária. No fundo, as 

organizações precisam de pessoas que façam mais do que os seus 

deveres usuais e apresentem um desempenho que vá além das 

expectativas, mas dentro de padrões éticos e responsáveis. 

2.3 Organizações como Sistemas Abertos 

Vamos ver agora como funcionam as organizações que possuem sistemas 

abertos, sabe o que isto significa? Que elas estão em um processo contínuo e 

incessante de trocas e intercâmbios com o ambiente. Em outras palavras, a 

organização como sistema aberto é parte de uma sociedade maior e é 

constituída de partes menores. Essa integração entre as partes menores 

produz um todo que não pode ser compreendido pela simples visualização 

das várias partes tomadas isoladamente. As organizações são vistas como 

sistemas dentro de sistemas. Os sistemas são complexos de elementos em 

interação no sentido de alcançar objetivos. Veja o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 
Figura 10 – A organização como um sistema aberto em interação com o ambiente. 
Fonte: Chiavenato, 2005. Comportamento Organizacional, pág. 38. 
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De acordo com Chiavenato (2005), as organizações atuam em determinado 

ambiente e sua existência e sobrevivência dependem da maneira como ela se 

relaciona com esse meio. O sistema aberto apresenta fronteiras altamente 

permeáveis que permitem um constante intercâmbio de recursos, energia e 

informação com seu meio ambiente, do qual recebe os insumos (entradas ou 

inputs) necessários à sua sobrevivência e às suas operações e no qual coloca 

os resultados de suas operações (saídas ou outputs) na forma de produtos ou 

serviços. 

Já os sistemas fechados funcionam como as máquinas, equipamentos e 

hardwares físicos – se conectam com o ambiente de maneira previsível e 

mecanística por meio de entradas e saídas perfeitamente conhecidas e que 

têm um comportamento previsível e predeterminado – os sistemas abertos – 

como todos os seres vivos, organizações, a economia e a própria sociedade  

interagem dinamicamente com o ambiente através de uma multiplicidade de 

entradas e saídas que não são exatamente conhecidas e nem obedecem às 

relações diretas de causa e efeito. 

As organizações como sistemas abertos apresentam as seguintes 

características, segundo Chiavenato, 2005: 

 Importação e exportação: a organização importa continuamente do 

ambiente os recursos, materiais e energia necessários para abastecer 

suas operações e exporta continuamente para o ambiente os produtos 

ou serviços que produz. De um lado, a organização tem suas entradas 

provindas do ambiente e, de outro, tem suas saídas para o ambiente. 

Esse fluxo de importação-exportação é a característica principal da 

organização como sistema aberto. 

 Homeostasia: é a tendência de o sistema aberto permanecer em um 

equilíbrio dinâmico mantendo o seu status quo interno. O sistema 

aberto precisa manter uma constância no intercâmbio de energia 
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importada e exportada do ambiente para assegurar sua estabilidade e 

sobrevivência. 

 Adaptabilidade: é a mudança na organização do sistema, na sua 

interação ou nos padrões requeridos para conseguir um novo e 

diferente estado de equilíbrio com o ambiente externo, mas por meio 

da alteração do seu status quo interno. Essa adaptabilidade ocorre 

graças ao processo de retroação (feedback) para manter a organização 

viável. 

 Morfogênese: é uma decorrência da adaptabilidade do sistema aberto 

ao seu ambiente. Diferente do que ocorre nos sistemas fechados e 

mecânicos e mesmo dos sistemas fechados, mecânicos e mesmo 

biológicos, o sistema aberto tem a capacidade de modificar a si próprio 

de maneira estrutural. Essa é a principal característica identificadora 

das organizações como sistemas abertos. 

 Entropia: é um processo pelo qual todas as formas organizadas tendem 

à exaustão, à desorganização, à desintegração e, por fim, à morte. É a 

degradação típica dos sistemas fechados que sofrem desgaste, 

decomposição e depreciação. Para sobreviver, os sistemas abertos se 

reabastecem de insumos e energia além de suas necessidades básicas 

no sentido de manter indefinidamente sua estrutura organizacional. 

 Sinergia: é o oposto da entropia. Representa um esforço simultâneo de 

várias partes ou subsistemas da organização em beneficio da mesma 

função. Assim, a sinergia é um efeito multiplicador das partes fazendo 

com que o resultado de uma organização seja diferente da soma de 

suas partes ou de seus insumos. 
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2.4 Organizações como Sistemas Sociais 

As organizações são sistemas sociais, isto é, sistemas compostos de pessoas 

em contínua e incessante interação. Tudo o mais significa infraestrutura ou 

plataforma de trabalho, como prédios, instalações, máquinas ou 

equipamentos. Na verdade, as organizações representam a coordenação de 

diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade precípua 

de efetuar transações planejadas com o ambiente. (CHIAVENATO, 2005). 

As contribuições de cada pessoa à organização variam em função não 

somente das suas diferenças individuais, conhecimentos e competências, mas 

também dos sistemas utilizados pela organização. 

Na próxima competência, vamos ver as perspectivas de mudança das 

organizações e até que ponto os níveis estudados nesta competência podem 

mudar e por que mudar. Será que é tão importante a mudança? 
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3. COMPETÊNCIA 03 I ESTUDOS DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

Querido aluno, o que você sente quando se fala em MUDANÇA? Você acha 

importante MUDAR? E as organizações MUDAM por quê? Vamos começar 

analisando a história abaixo: 

 Uma empresa, acreditando que o seu sucesso estava nas vendas, 

resolveu investir em seus vendedores e, por meio de treinamentos 

intensivos, conseguiu fazer com que eles, em curto espaço de tempo, 

vendessem três vezes mais do que a média dos últimos anos.  A alegria 

durou pouco, pois a empresa não conseguiu atender a demanda, não 

teve tempo hábil para comprar maquinário, faltaram recursos 

financeiros para aquisição de matéria prima, o setor de recursos 

humanos não teve tempo suficiente para contratar e treinar novos 

colaboradores, a produção entrou em colapso pela falta de qualificação 

dos recém contratados e a falta de matéria-prima, ultrapassando os 

prazos de entrega do produto e levando a empresa a arcar com altas 

multas pelos atrasos e prejuízos com cancelamentos de pedidos. 

Em pouco tempo estava em situação financeira crítica. 

 Uma colaboradora foi promovida para um novo cargo, porém a 

empresa não tinha um planejamento de carreira e tão pouco um 

programa de desenvolvimento de pessoal. O bom desempenho que ela 

tinha no cargo anterior foi substituído pelo mau desempenho após a 

promoção, desencadeando, em pouco tempo, o seu desligamento da 

empresa. A felicidade da promoção terminou com a infelicidade da 

demissão. 

Esses dois exemplos apontam que a falta de preparo ou planejamento para 

mudanças pode trazer resultados desastrosos. 
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A mudança se faz necessário, visto que estamos em constante mudança em 

diversos níveis, de acordo com SOTO (2002): 

Mudar sempre será fértil porque permitirá ao sujeito 
aprender no caminho que escolheu e abandonar as 
coisas que já não devem funcionar nessa etapa. A 
mudança regenera, vivifica, põe os cinco sentidos ao 
máximo para reaprender as novas condições, os novos 
rostos, as novas formas de fazer as coisas antes que o 
aborrecimento e o tédio embacem a criatividade de 
cada ser humano. (SOTO, 2002, p. 248) 

3.1 A Mudança é Necessária para Sobreviver e Crescer 

A mudança é inevitável. Às vezes, a mudança não é percebida em seu 

processo. O ser humano não é o mesmo na infância, juventude, maturidade e 

velhice e só percebe as diferenças em cada etapa quando as mudanças já 

aconteceram. Nas empresas, o processo é o mesmo, elas não são as mesmas 

alguns meses após o seu início. A empresa pode nascer pequena e em pouco 

tempo transformar-se em média ou permanecer pequena e mudar em relação 

aos impostos, às contratações e outros acontecimentos. 

O desencadear da mudança depende da percepção de seus atores e esta 

desencadeará os seus comportamentos. Se a mudança for vista como 

oportunidades, as chances de bons resultados são elevadas, porém, se for 

vista como uma ameaça, já começa com insucesso. 

Vamos analisar o exemplo abaixo: 

Um gerente pode ver a mudança como uma ameaça, pois foi a mudança que 

o levou ao poder, e pode resistir a ela. Outro gerente pode ver a mudança 

como uma oportunidade de melhorar sua posição dentro da organização. 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 

acesse o site 
abaixo, e 

compreenda 
melhor os 

processos de 
mudanças nas 
organizações. 

 
acaocomunicativa.p

ro.br/.../para-
compreender-os-

processos-de-
mudanca 
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A história aponta que a vida da maioria das pessoas, das sociedades e das 

empresas é marcada por mudanças e que sem mudança não há crescimento. 

(BANOV, 2013) 

Vamos aproveitar e analisar o quadro abaixo, que nos mostra a evolução e 

transformação das organizações ao longo do tempo, vamos chamar de velha 

organização e nova organização. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – A organização em transformação. 
Fonte: Adaptado de Robbins, 2002. Administração: Mudanças e Perspectivas, pág. 11. 

Diante do quadro acima, observamos a importância das organizações estarem 

em constantes mudanças. De acordo com Lacombe (2008), a causa da 

mudança pode ser encontrada no ambiente externo em que a organização 

está inserida, ou no crescimento ou diversificação que foram indispensáveis 

para enfrentar a competição. De qualquer forma, as forças que mais exigem 

mudança nas organizações são as que vêm de fora e não o que acontece 

dentro da organização. 

3.2 Compreendendo os Aspectos da MUDANÇA 

A mudança é a passagem de um estado para outro. É a transição de uma 

situação para uma outra situação diferente (Chiavenato, 2005). Mudança 
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representa transformação, perturbação, interrupção. A mudança está em 

toda parte, nas organizações, nas cidades, nos hábitos das pessoas, nos 

produtos e nos serviços, no tempo e no clima, no dia a dia. Até mesmo em 

nosso cotidiano – quando uma rua que nos conduz ao trabalho está fechada 

para obras durante algum tempo e nos leva a procurar uma nova rota – 

significa uma desagradável mudança, principalmente se nessa rua existe um 

café que nós estamos acostumados a tomar diariamente. Toda mudança 

implica em novos caminhos, novas abordagens, novas soluções. Ela significa 

uma transformação que pode ser gradativa e constante, como pode ser rápida 

e impactante. Diante disto podemos então nos perguntar o que seria então a 

mudança Organizacional? 

Segundo Wood Jr., (2004, p. 29, citando Araújo, 1982), mudança 

organizacional é qualquer alteração significativa, articulada, planejada e 

operacionalizada por pessoal interno ou externo à organização, que tenha o 

apoio e a supervisão da administração superior e atinja, integralmente, os 

componentes de cunho comportamental, tecnológico e estratégico. 

Nas organizações, as mudanças estão ocorrendo a todo instante. Do lado de 

fora, clientes mudam seus hábitos de compra e de preferência, fornecedores 

mudam características e preços das matérias-primas, prestadores de serviços 

impõem diferentes condições e esquemas de trabalho, concorrentes mudam 

suas estratégias, sindicatos iniciam novas reivindicações, o governo impõe 

alterações nas leis, e isso tudo nunca acaba. Do lado de dentro, os processos 

de trabalho precisam ser modificados, máquinas e equipamentos são 

substituídos por novos, as matérias-primas são alteradas, os padrões de 

qualidade sofrem melhorias, as pessoas precisam aprender novos 

conhecimentos e habilidades, os produtos/serviços são desenvolvidos e 

melhorados, as estratégias são aperfeiçoadas, e isso tudo também nunca 

acaba. Assim, toda organização está sujeita a numerosos fatores externos e 

internos que continuam e, incessantemente, sofrem mudanças. 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 

acesse o site 
abaixo, que fala 
sobre a Cultura 

organizacional em 
cenários de 
mudança. 

 
http             o
r  br  e     rt    

htm  
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A mudança ocupa um importante lugar no estudo da viabilidade 

organizacional. Quando feita adequadamente, a mudança capacita a 

organização a manter sua viabilidade e competitividade em um ambiente 

mutável e incerto. 

3.3 As Mudanças no Cenário 

Se analisarmos o cenário atual observamos que as mudanças estão 

produzindo efeitos que nunca ocorreram antes. Em primeiro lugar, estamos 

vivendo em uma era de descontinuidade. Antigamente, o passado 

representava uma base aceitável para se prescrever como seria o futuro. 

Bastava conhecer os dados históricos passados para se prever o 

comportamento futuro. Só que as mudanças não pedem licença, tudo muda 

em uma velocidade que é constante, ou seja, a mudança tem uma força no 

cenário atual importantíssimo que se as organizações e as pessoas não 

mudarem, não conseguirão se adaptar ao novo, como é esperado pelas 

organizações. O quadro abaixo nos mostra exemplos de mudanças na 

atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Forças para Mudança. 
Fonte: Adaptado de Robbins, 2002. Administração: mudanças e perspectivas, pág. 427. 
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Para que as empresas e as pessoas se adaptem às mudanças apresentadas no 

quadro acima, observamos que estas mudanças acontecem apenas no 

cotidiano, o que faz com que muitas organizações tratem as mudanças como 

se todas elas fossem apenas ocorrências acidentais que vão se sucedendo. 

Todavia, estamos interessados nas mudanças de atividades que sejam 

proativas e significativas e, sobretudo, que agreguem valor à organização. Em 

outras palavras, a mudança como uma atividade intencional e orientada para 

resultados. É o que chamamos de mudança planejada. 

Mas quando as organizações acham que é importante MUDAR? Abaixo segue 

uma lista de itens que nos mostram quando a MUDANÇA se faz necessária. 

(CHIAVENATO, 2005) 

 Mudança no tamanho da organização devida a crescimento, 

consolidação ou redução. 

 Mudança nas operações, nos produtos ou serviços, na clientela ou nos 

fornecedores. 

 Mudança de pessoas-chave que podem alterar objetivos 

organizacionais, interesses e habilidades. 

 Dificuldade em atingir objetivos, capitalizar as oportunidades ou ser 

inovadora. 

 Inabilidade em executar as tarefas e operações em seu devido tempo. 

 Centralização que congestiona o trabalho dos executivos de topo. 

 Custos operacionais elevados ou orçamentos não cumpridos. 

 Problemas éticos e morais. 
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 Hierarquia que inibe a agilidade, liberdade no trabalho e controle 

estratégico. 

 Planejamento que se torna pesado e divorciado dos gerentes e de suas 

equipes. 

 Falta de inovação devido ao detalhamento nos controles e na 

monitorização. 

 Soluções uniformes que são aplicadas a situações não uniformes. 

 Dificuldade no relacionamento e conflitos entre as unidades, divisões 

ou subsidiárias. 

 Duplicação de atividades ou de cargos. 

 Subutilização de recursos materiais e financeiros. 

 Aumento das reclamações de clientes e parceiros da organização. 

Quanta coisa pode ocasionar a mudança, não é mesmo? Vamos ver agora 

como é o processo de mudança. 

3.4 O Processo de Mudança 

Kurt Levin salienta que as mudanças ocorrem dentro de um modelo composto 

de três etapas: 

 Descongelamento. Ocorre quando a necessidade de mudança faz com 

que a pessoa, grupo ou organização passe a entendê-la e aceitá-la. O 

descongelamento significa que as velhas ideias e práticas são derretidas 

e desaprendidas para serem substituídas por novas que devem ser 

aprendidas. 
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 Mudança. Ocorre quando há descoberta e adoção de novas atitudes, 

valores e comportamentos. A mudança é a fase em que as novas ideias 

e práticas são aprendidas de modo que as pessoas passam a pensar e 

executar de uma nova maneira. 

 Recongelamento. Significa a incorporação de um novo padrão de 

comportamento por meio de mecanismo de suporte e de reforço, de 

modo que ele se torne a nova norma. O recongelamento significa que o 

que foi aprendido foi integrado à prática atual. Passa a ser a nova 

maneira que a pessoa conhece e faz o seu trabalho. O problema é que o 

recongelamento exige seu posterior descongelamento para que a 

mudança tenha continuidade e permanência. 

O processo de mudança se desenvolve dentro de um campo dinâmico de 

forças que atuam individualmente em vários sentidos. A figura abaixo mostra 

as três fases da mudança. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – As três fases do processo de mudança. 
Fonte: Chiavenato, 2005. Comportamento Organizacional, pág. 431. 

 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 

acesse o site 
abaixo: 

 
http://www.comicr
o.org.br/artigo1.ht

ml 
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Mas, para que as mudanças aconteçam, é necessário pessoas que sejam 

agentes dessas mudanças. O agente de mudança é a pessoa que conduz ou 

guia o processo de mudança em uma organização. Segundo Robbins (2002), 

os agentes de mudança são responsáveis por estimular as pessoas e assumem 

a responsabilidade pela administração do processo de mudança. Para que a 

mudança aconteça é importante que esses agentes se preocupem com a 

mudança planejada, são atividades de mudança que são intencionais e 

orientadas por metas.  

3.5 O Que Esses Agentes Podem Mudar? 

Vejamos na figura abaixo, as opções de mudanças. 

 

 

 

 

Figura 12 – Opções de Mudança. 
Fonte: Robbins, 2002. Administração: mudanças e perspectivas, pág. 466. 

 Mudando a estrutura: a estrutura de uma organização é definida no 

modo como as tarefas são formalmente divididas, agrupadas e 

coordenadas. Os gerentes podem alterar um ou mais elementos 

fundamentais no desenho da organização. A responsabilidade por 

departamentos, por exemplo, podem ser combinadas. 

 Mudando a cultura: para se mudar uma cultura não é fácil, diversos 

estudos nos mostram que as culturas são altamente resistentes à 

mudança. E quando a mudança ocorre, é de uma maneira lenta. Talvez 
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seja muito fácil mudar a estrutura ou a tecnologia de uma organização 

que transformar a cultura. 

 Mudando a Tecnologia: As principais mudanças tecnológicas, 

normalmente, envolvem a introdução de novos equipamentos, 

ferramentas ou métodos, automação e informatização. Diante da 

globalização a necessidade de mudanças vem aumentando cada vez 

mais, porém, fatores competitivos ou inovações dentro de um setor 

exigem frequentemente que os gerentes introduzam novos 

equipamentos, ferramentas ou métodos operacionais. 

 Mudando o ambiente: a distribuição do espaço de trabalho não deve 

ser uma atividade aleatória. Quando o desenho do escritório, por 

exemplo, é aberto pela eliminação de paredes e divisórias, os 

funcionários podem se comunicar facilmente. 

 Mudando as pessoas: a área final na qual opera a administração ou os 

agentes de mudança é a assistência a indivíduos e grupos da 

organização para obtenção de maior eficácia em seu trabalho conjunto. 

Esta categoria envolve, normalmente, a mudança de atitudes e 

comportamentos de membros da organização por meio de processos 

de comunicação, tomada de decisão e solução de problemas. 

Diante de tanta coisa que pode ser mudada em uma organização, você acha 

que será fácil? Claro que não, as mudanças geram impactos na vida cotidiana 

das pessoas e por isto muitas entram no processo de resistência. Mas o que 

fazer nestes casos? Como agir diante de funcionários que resistem às 

mudanças? 
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3.6 Resistências às Mudanças 

De acordo com Robbins (2002) uma das descobertas mais bem documentadas 

nos estudos sobre comportamento individual e organizacional é que as 

organizações e seus membros resistem à mudança. 

Quem sempre vive em organizações imutáveis e estáticas, fechadas e 

herméticas – onde as coisas nunca mudam – nunca aprenderá a mudar e a 

inovar, como fazem as organizações excelentes. 

Para que a mudança aconteça, é necessário que exista um ambiente 

psicológico propício, uma cultura organizacional adequada, um estímulo 

individual e grupal para melhoria e para a excelência da organização. Muitos 

esforços para a mudança organizacional são extremamente bem-sucedidos, 

enquanto outros tendem a transformar-se em redundantes fracassos. A 

maioria desses esforços enfrenta vários problemas. 

A resistência à mudança pode ser consequência de aspectos lógicos, 

psicológicos ou sociológicos: 

1. Aspectos lógicos: a resistência lógica decorre do tempo e do esforço 

requerido para uma pessoa se ajustar à mudança, incluindo novos 

deveres e tarefas que precisam ser aprendidos. Estes são os reais custos 

impostos às pessoas. Quando se acredita que a mudança será favorável 

no longo prazo para as pessoas, elas certamente se mostrarão 

predispostas a pagar o investimento de curto prazo. 

2.  spectos psicoló icos  a resistência psicoló ica é ‘ló ica’ em termos  e 

atitudes e sentimentos das pessoas a respeito da mudança. As pessoas 

podem sentir medo do desconhecido, desconfiar da liderança do 

gerente ou perceber que sua segurança no emprego está ameaçada. 

Mesmo que a organização não creia que haja justificativas para esses 

sentimentos, eles devem ser reconhecidos como reais. 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 

acesse o site 
abaixo: 

 
www.administrador
es.com.br/artigos/

marketing/resistenc
ia-a.../10748 
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3. Aspectos sociológicos: a resistência sociológica é ‘ló ica’ em termos  e 

sociais envolvidos. Os valores sociais são forças poderosas, e devem ser 

cuidadosamente considerados. Existem ligações políticas, valores 

sindicais opostos e valores de diferentes comunidades que podem 

afetar o comportamento das pessoas diante das mudanças. 

Vamos agora analisar as fontes de resistências das mudanças. São elas: 

Resistência Individual e Resistência Organizacional. 

3.6.1 Resistência Individual 

As fontes individuais de resistência à mudança residem em características 

humanas básicas, como percepções, personalidade e necessidades. Os cinco 

principais motivos pelos quais os indivíduos resistem à mudança estão 

resumidos no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Fontes de resistência individual à mudança. 
Fonte: Robbins, 2002. Administração: mudanças e perspectivas, pág. 456. 
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 Hábito. Toda vez que você sai para comer, você experimenta um 

restaurante diferente? Provavelmente, não. Se você for como a maioria 

das pessoas, você descobre uns poucos lugares dos quais gosta e a eles 

retorna mais ou menos regularmente. 

 Segurança: Pessoas com alta necessidade de segurança tendem a 

resistir à mudança porque ela ameaça seu sentimento de segurança. 

 Fatores econômicos. Outra fonte de resistência individual é o medo de 

que as mudanças reduzam nossa renda. Mudanças nas tarefas do cargo 

ou nas rotinas estabelecidas de trabalho também podem despertar 

receios econômicos, se as pessoas estiverem preocupadas em achar 

que não conseguirão executar as novas tarefas ou rotinas segundo os 

padrões anteriores, principalmente, quando a remuneração está 

estreitamente vinculada à produtividade. 

 Medo do desconhecido. As mudanças substituem o conhecido pela 

ambiguidade e pela incerteza. 

 Processo seletivo de informações: Os indivíduos moldam o mundo por 

meio de suas percepções. Uma vez que tenham criado esse mundo, ele 

resiste à mudança.  

3.6.2 Resistência Organizacional 

As organizações, por sua própria natureza, são conservadoras. Elas resistem 

ativamente à mudança. Não é preciso ir muito longe para encontrar 

evidências desse fenômeno. Existem seis fontes principais de resistência 

organizacional, conforme figura abaixo: 
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Figura 14 – Fontes de resistência organizacional à mudança. 
Fonte: Robbins, 2002. Administração: mudanças e perspectivas, pág. 459. 

 Inércia Estrutural. As organizações dispõem de mecanismos embutidos 

de produção de estabilidade. O processo de seleção, por exemplo, 

sistematicamente inclui certas pessoas e exclui outras. 

 Foco Limitado de mudança. As organizações são compostas de 

subsistemas interdependentes. Não se pode mudar um deles sem 

afetar os demais. 

 Inércia de grupo. Mesmo se os indivíduos quiserem mudar seu 

comportamento, as normas do grupo podem agir como barreiras. Um 

membro sindicalizado, por exemplo, pode estar disposto a aceitar 

mudanças em seu cargo. 

 Ameaça à especialização. Mudanças nos padrões organizacionais 

podem ameaçar a experiência de grupos especializados.  
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 Ameaça às relações estabelecidas de poder. Qualquer redistribuição de 

autoridade para tomada de decisões pode ameaçar as relações de 

poder estabelecidas durante muito tempo na organização. 

 Ameaça às distribuições estabelecidas de recursos. Os grupos que 

controlam recursos consideráveis na organização, geralmente, encaram 

a mudança como uma ameaça. 

Pois é, caro aluno, quantas resistências as mudanças, não é?  Porém, como já 

foi falado aqui, as mudanças são necessárias e mesmo diante de tantas 

mudanças, as organizações precisam de métodos para superarem as 

resistências à mudança. 

3.6.3 Superando a Resistência à Mudança 

O que os líderes podem fazer para superar a resistência gerada pela mudança 

transformacional? Não existe nenhuma abordagem fácil ou infalível que 

garanta a implementação suave e indolor das mudanças. Entretanto, as 

chances podem ser aumentadas mediante o planejamento e a execução 

adequada. 

Avaliando o clima para Mudança. Por que alguns esforços de mudanças 

encontram sucesso e outros fracassam? Um fator importante é prontidão 

para mudar. Em outras palavras, em que medida existe um clima favorável à 

mudança? 

A resistência à mudança pode ser superada. Mas não se deve subestimar as 

reações das pessoas nem desprezar o fato de como elas podem influenciar 

positiva ou negativamente outros indivíduos e grupos durante a implantação 

da mudança. Em um trabalho clássico sobre o assunto, Kotter e Schlesinger 

aconselham seis estratégias para contornar a resistência à mudança: vejamos 

o quadro abaixo: 
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Quadro 3 – Estratégia para contornar a resistência à mudança. 
Fonte: Chiavenato, 2005. Comportamento Organizacional, pág.445. 

Diante de tudo que vimos nesta competência vamos concluir falando sobre a 

necessidade que as organizações passam para começar a mudar. 

3.7 Inovando a Organização 

Vamos começar com a seguinte afirmação: Para inovar é preciso MUDAR. 

Segundo Robbins (2002), a inovação estimula as oportunidades e o 

crescimento  Sem ela, as or ani ações ‘acabam  e inhan o e morren o”  Mas 

como uma organização se torna inovadora? 

A inovação é um tipo de mudança. Enquanto a mudança se refere a tornar as 

coisas diferentes, inovação diz respeito a uma ideia nova aplicada à criação ou 

melhoria de um produto, processo ou serviço. Por isso, todas as inovações 

envolvem mudança, mas nem todas as mudanças envolvem necessariamente 
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ideias novas ou conduzem a melhorias significativas. As inovações nas 

organizações podem variar desde pequenas melhorias cumulativas, como a 

ampliação da linha de hambúrgueres da Sadia, até inovações radicais, como 

livros virtuais. 

Fontes de Inovação. As variáveis estruturais têm sido as mais estudadas 

fontes potenciais de inovação. Uma análise abrangente da relação estrutura-

inovação ressalta quatro importantes conclusões. Em primeiro lugar, as 

estruturas orgânicas influenciam positivamente a inovação, porque possuem 

pouca diferenciação vertical, formalização e centralização, tendo, 

consequentemente, mais flexibilidade, capacidade de adaptação e 

intercâmbio que facilitam a adoção de inovações. Em segundo lugar, a longa 

permanência na administração está sim associada à inovação. Ao que parece, 

a longa ocupação de cargo gerencial propicia legitimidade e conhecimento 

sobre como realizar tarefas e obter os resultados desejados. Em terceiro, a 

inovação é fomentada onde os recursos são abundantes. Dispor de 

abundância de recursos permite que uma organização possa obter inovações, 

arcar com os custos de instituir inovações e absorver os fracassos.  

Finalmente, a comunicação entre as unidades é grande nas organizações 

inovadoras, pois essas são grandes usuárias de comitês, forças-tarefas, 

equipes de novos empreendimentos e outros mecanismos que facilitam a 

interação entre as fronteiras departamentais. 

As organizações inovadoras tendem a ter culturas semelhantes. Elas 

encorajam a experimentação, premiam sucessos e também os fracassos e 

celebram os erros. 

É mediante essas mudanças que uma organização aprende. Uma organização 

que aprende, é uma organização que desenvolveu a capacidade contínua para 

adaptar-se a mudar. Tal como os indivíduos aprendem, o mesmo acontece 

com as organizações  “To as as or ani ações apren em, quer escolham 
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conscientemente ou não fazer isso – é um requisito fundamental para a 

continuidade de sua existência. 
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4. COMPETÊNCIA 04 I FUNDAMENTO DO COMPORTAMENTO DE 

GRUPO 

Querido aluno, estamos começando a nossa última competência, nesta 

disciplina, iremos abordar o CO – Comportamento Organizacional sob a 

perspectiva do grupo – seja formal ou informal e as práticas emergentes que 

utilizam equipes de alto desempenho. 

As organizações modernas estão migrando rapidamente de estruturas 

tradicionais baseadas em órgãos e cargos para estruturas tradicionais 

baseadas em equipes. Ao invés de separar as pessoas em cargos 

individualizados e isolados, as organizações estão preferindo juntá-las e 

integrá-las em equipes coesas e de alto desempenho. 

Diante de inúmeras mudanças, como vimos na competência anterior, 

incertezas e acirrada competitividade, o velho e desgastado desenho 

organizacional tradicional não apresenta mais condições de flexibilidade e 

adaptabilidade em um contexto mutável. Um dos motivos do sucesso das 

organizações está no trabalho compartilhado, em grupo onde todos tenham o 

mesmo objetivo comum.  

4.1 Conceito 

O conceito de grupo pode ser definido sob diferentes maneiras, dependendo 

da perspectiva que se utiliza. Uma definição ampla e compreensiva salienta 

que quando um grupo existe em uma organização, os seus membros: 

1. Estão motivados a trabalhar juntos. 

2. Percebem o grupo como uma unidade unificada de pessoas que 

interagem entre si. 
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3. Contribuem em várias medidas para os processos grupais, o que 

significa que algumas pessoas contribuem com mais tempo e energia do 

que outras. 

4. Alcançam acordos e desacordos por meio de várias formas de 

interação. 

De acordo com Chiavenato (2005), um grupo pode ser definido com duas ou 

mais pessoas interagentes e interdependentes que se juntam para alcançar 

determinados objetivos particulares.  

Vejam abaixo vários conceitos de grupo: (CHIAVENATO, 2005) 

 Grupo é um conjunto de pessoas cuja existência seja compensadora 

para elas. 

 Grupo é um certo número de pessoas que se comunicam entre si com 

frequência durante certo tempo e que estejam em número 

suficientemente pequeno, de modo que cada pessoa possa comunicar-

se com todas as outras, não de maneira indireta, mas diretamente, face 

a face. 

 Um grupo é constituído por duas ou mais pessoas que interagem entre 

si, de tal maneira que o comportamento e desempenho de uma delas é 

influenciado pelo comportamento e pelo desempenho da outra. 

 Grupo é um sistema organizado de dois ou mais indivíduos inter-

relacionados, de modo que o sistema cumpra alguma função e que haja 

um conjunto de relações de papéis padrão entre os membros e um 

conjunto de normas que regule sua função e a função de cada um dos 

seus membros. 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 

acesse o site 
abaixo, que fala 
sobre os grupos 

dentro das 
organizações. Boa 

leitura! 
 

http://portal.cjf.jus.
br/cjf/banco-de-
conteudos-1/os-

grupos-dentro-das-
organizacoes 
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 O grupo existe quando seus membros: 

- Estão motivados para nele ingressarem e permanecerem; 

- Percebem o grupo como uma unidade integrada de pessoas que 

interagem entre si; 

- Contribuem de vários modos para os processos grupais (contribuem 

com tempo e energia);  

- Concordam e discordam mediante várias formas de interação. 

Percebe, caro aluno, como é importante o trabalho em grupo? As empresas 

cada vez mais têm investido no trabalho em grupo, com foco no 

desenvolvimento e nos objetivos alcançados, pois uma corda é mais difícil se 

partir com várias pessoas do que com uma só. Vamos ver agora os diversos 

tipos de grupo, será que temos grupos diferentes, vamos ver. 

4.2 Tipos de Grupos 

De acordo com Chiavenato (2005), os grupos podem ser formais ou informais. 

Os grupos formais são grupos de trabalho definidos pela organização com a 

contribuição de tarefas específicas. Os grupos formais são estimulados ao 

objetivo comum entre seus membros, com o objetivo de alcançar metas 

organizacionais. 

Os grupos formais podem ser: 

 Grupos de Comando: São grupos tradicionalmente determinados pelas 

relações formais de autoridade e definidos no organograma. Em geral 

incluem um gerente e seus subordinados. São os grupos que tem um 

líder no comando, por exemplo, o diretor de um hospital e seus 

médicos principais formam a mesa administrativa, ou seja, um grupo de 

comando das atividades da organização. 

 Grupos de tarefa: São grupos definidos pela organização e formados 

por pessoas que se juntam para executar determinada tarefa ou 
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função. Contudo, não se limitam à área de seu superior hierárquico 

imediato e podem ultrapassar as relações de comando. Vários 

executivos – da segurança, da área industrial, de recursos humanos, da 

manutenção, etc. – podem ser integrados em um grupo de tarefa para 

cuidar do incêndio em uma empresa, seja para salvar pessoas, apagar o 

fogo, localizar as origens, remanejar operações, etc. 

 Grupos temporários com prazos definidos: São formados para execução 

de certas tarefas organizacionais com prazos definidos de duração, 

como as comissões. As pesquisas indicam que os grupos temporários 

possuem sua própria sequência de ações: 

a. O primeiro encontro serve para definir a direção do grupo. São 

esboçados os padrões de comportamento e as premissas sobre 

abordagem do projeto que durarão por toda a existência do grupo. 

A direção do grupo torna-se lei, e é pouco provável que seja 

reexaminada durante a primeira metade da vida do grupo. 

b. A primeira fase de atividade do grupo é caracterizada pela inércia. O 

grupo tende a manter-se pela inércia. O grupo tende a manter-se 

parado ou preso a um curso de ação fixo.  

c. No final dessa primeira fase ocorre uma transição – como um 

despertador – caracterizada por inúmeras mudanças que derrubam 

os padrões anteriores e provocam novas perspectivas. 

d. A segunda fase experimenta também uma etapa de equilíbrio ou de 

inércia. 

e. O último encontro do grupo temporário é caracterizado por 

atividades marcadamente aceleradas e por uma nova onda de 

atividades para a conclusão do trabalho. 

Não é interessante, querido aluno? Os grupos formais são formados 

geralmente nas organizações, por outro lado, os grupos informais são aqueles 

que surgem espontaneamente graças às relações de interação entre as 
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pessoas. Sua natureza é tipicamente social. Eles ocorrem naturalmente no 

ambiente de trabalho em resposta a necessidades de contato social. Tendem 

a formar ao redor de amizades e de interesses comuns. Os grupos informais 

podem ser: 

 Grupos primários: São também denominados pequenos grupos. 

Tecnicamente, há uma diferença. Um grupo pequeno se baseia apenas 

no critério de seu tamanho e o critério de aceitação baseado na 

interação face a face para que a comunicação ocorra. Sendo de 

pequeno tamanho, o grupo primário se caracteriza pela camaradagem, 

lealdade e senso comum de valores entre seus membros. A família e os 

grupos de colegas são exemplos de grupos primários. 

 Grupos de interesse: São grupos que se juntam para alcançar um 

objetivo comum que atenda aos seus interesses pessoais. Seja para 

planejar suas férias em conjunto, apoiar um amigo que está passando 

necessidades em reivindicar melhores condições de trabalho, etc. São 

pessoas que se juntam para trabalho de interesses comuns ou 

problemas similares. 

 Grupos de amizade: São grupos de pessoas que ultrapassam o ambiente 

de trabalho para manter relacionamentos sociais. Baseiam-se 

geralmente na mesma faixa etária, na mesma herança cultural, na 

torcida pelo mesmo time de futebol ou no fato de terem opções 

políticas semelhantes. 

 Coalizões: Pesquisas mais recentes indicam que a estrutura social pode 

afetar os padrões de formação de alianças estratégicas nas 

organizações. Em um nível micro, coalizões de indivíduos e grupos 

dentro das organizações são reconhecidos como uma dimensão 

importante da dinâmica de grupos. Apesar de seu conceito ser usado 

com diferentes abordagens, a literatura sugere as seguintes 

características da coalizão: 
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a. Interação de grupo de indivíduos. 

b. Construção deliberada pelos membros para um propósito 

específico. 

c. Independência da estrutura formal da organização. 

d. Ausência de uma estrutura interna formal. 

e. Mútua percepção dos membros. 

f. Orientação para o assunto e para alcançar os propósitos dos 

membros. 

g. Ação concentrada dos membros que agem como um grupo. 

Embora possuam características comuns com outros tipos de grupos, as 

coalizões são entidades separadas, poderosas e eficazes dentro das 

organizações. 

4.3 Estágio de Desenvolvimento do Grupo 

O desenvolvimento de grupos é um processo dinâmico. Cada grupo está em 

um estágio de desenvolvimento que mostra como ele evolui. Um grupo nunca 

alcança completa estabilidade. As pesquisas mostram que os grupos passam 

por um padrão de sequências de cinco estágios: formação, tormenta, 

normalização, desempenho e interrupção. 

Vejamos abaixo, como podemos compreender cada um desses estágios, de 

acordo com CHIAVENATO, 2005. 

 Formação: é o estágio inicial da formação e construção de um grupo e 

apresenta dois aspectos. No primeiro, as pessoas ingressam no grupo 

seja devido à atribuição do trabalho, no caso de um grupo formal, ou 

devido a algum benefício desejado, no caso de um grupo informal. 

Quando as pessoas estão reunidas em grupo, a segunda fase no estágio 

de formação é a tarefa de definir os propósitos do grupo, estrutura e 

liderança. Essa fase é caracterizada pelo aspecto de incerteza. Os 
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membros estão testando os outros para determinar quais os tipos de 

comportamento são aceitáveis. Esse estágio se completa quando os 

membros começam a pensar em si mesmos como parte de um grupo. 

 Tormenta: é o estágio em que surge o conflito intragrupal. Os membros 

aceitam a existência do grupo, mas resistem ao controle que o grupo 

impõe sobre a sua individualidade. Além disso, o conflito se estende 

para quem deve controlar o grupo. Quando esse estágio se completa, 

surge uma hierarquia relativamente clara de liderança dentro do grupo 

e um acordo ou consenso quanto à sua direção. 

 Normalização: Neste estágio se desenvolve um estreito 

relacionamento, e o grupo demonstra uma gradativa coesão. Ocorre 

um forte senso de identidade grupal e de camaradagem. Essa terceira 

fase se completa quando a estrutura do grupo se solidifica e o grupo 

assimila um conjunto comum de expectativas que definem o 

comportamento atual dos membros. 

 Desempenho. No quarto estágio, a estrutura do grupo já é totalmente 

funcional e aceita. A energia grupal move-se do conhecimento e 

compreensão de cada um dos membros para o desempenho da tarefa a 

ser feita. O desempenho significa o último estágio do desenvolvimento 

de grupos permanentes de trabalho. 

 Interrupção. Os grupos temporários – como comissões, forças-tarefa, 

equipes ou grupos similares – que têm uma tarefa limitada para 

desempenhar sua função, possuem um quinto estágio. Nesse estágio o 

grupo se prepara para a debandada, isto é, o retorno dos membros às 

suas atividades normais em outras áreas. É o momento em que o grupo 

deixa de existir. Altos níveis de desempenho na tarefa constituem uma 

das prioridades principais de um grupo quando a atenção é direcionada 

para a melhoria das atividades. As respostas dos membros variam nesse 

estágio: alguns membros querem melhorar mais ainda, enquanto 
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outros se preocupam com a perda da camaradagem e amizade ganha 

durante a vida do grupo de trabalho. 

4.4 Estrutura do Grupo 

Os grupos de trabalho se caracterizam por uma estrutura que modela o 

comportamento de seus membros e torna possível a explicação e previsão de 

boa parte do comportamento dos indivíduos, bem como do desempenho do 

grupo em si. As principais variáveis estruturais de um grupo são: liderança 

formal, papéis, normas, status do grupo, tamanho, composição e seu grau de 

coesão. 

Vejamos cada uma dessas variáveis estruturais: 

1. Liderança formal: em geral, cada grupo tem um líder que é 

formalmente definido pela organização e que recebe títulos variados 

tais como gerente, chefe, supervisor, encarregado, líder de projeto ou 

coordenador de comissão. O líder formal desempenha importante 

papel no grupo.  

2. Papel: Significa um conjunto de atividades e comportamentos 

solicitados de uma pessoa que ocupa uma determinada posição na 

organização pelo conhecimento que a pessoa tem a respeito da tarefa 

organizacional ou do processo técnico seja pela comunicação feita pelo 

líder formal ou por outros membros da organização que solicitam ou 

dependem de seu comportamento, de papel para que possam atender 

às expectativas de seus próprios cargos ou funções. Dentro dessa 

perspectiva, pode-se considerar a organização como um conjunto de 

papéis ou aglomerados de atividades esperadas das pessoas e de 

conjuntos de papéis que se superpõem cada qual formado de pessoas 

que têm certas expectativas quanto a uma determinada pessoa. Em 

suma, a organização é um sistema de papéis. Em decorrência disso a 

 
Caro(a) aluno(a), 

amplie seus 
conhecimentos, 
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organização só começa a funcionar quando as pessoas que devem 

cumprir papéis específicos e atividades solicitadas estão ocupando suas 

posições correspondentes. 

3. Desempenho de papel: cada membro do grupo desempenha um papel 

específico que lhe é atribuído pela organização. Contudo, o 

desempenho de papel sofre uma infinidade de influências, a saber: 

a. Identidade de papel: está relacionada com as atitudes e 

comportamentos da pessoa e que são consistentes com o papel 

assumido. É a maneira pela qual a pessoa recebe o papel e 

interpreta essa expectativa comunicada, com alguma distorção 

proveniente do processo de comunicação (papel percebido) e passa 

a fazer aquilo que lhe foi solicitado de acordo com a sua 

interpretação pessoal (comportamento de papel). As pessoas 

podem trocar rapidamente de papel quando percebem que uma 

situação e seus requisitos solicitam mudanças. 

b. Percepção de papel: refere-se à visão sobre como a pessoa deve 

agir em determinada situação com base na interpretação de como 

ela acredita que deve se comportar e a maneira como a pessoa 

percebe que deve se comportar no papel a ela designado. 

c. Expectativa de papel: é a maneira como os outros acreditam que a 

pessoa deve reagir em determinada situação, comportar-se no 

papel que lhe foi designado. 

d. Expectativa de papel: é a maneira como os outros acreditam que a 

pessoa deve reagir em determinada situação, comportar-se no 

papel que lhe foi designado. O comportamento das pessoas é 

fortemente influenciado pelo papel que lhes é atribuído no contexto 

em que elas agem. Assim, o papel de um juiz sugere dignidade e 

princípios, enquanto o de um técnico de futebol lembra inspiração a 

seus jogadores. Um padre que frequenta bares certamente causará 

surpresa. A expectativa de papel decorre do contrato psicológico, 

significa um acordo tácito entre as pessoas e as organizações, e 
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define expectativas mútuas: o que a organização espera da pessoa e 

o que a pessoa espera da organização. O contrato psicológico define 

a expectativa de comportamento que acompanha cada papel. 

e. Conflito de papéis: é a decorrência de dissonâncias ou contradições 

entre vários papéis desempenhados pela pessoa. Quando uma 

pessoa se confronta com diferentes expectativas associadas aos 

papéis que ela desempenha, o resultado é o conflito de papéis. O 

conflito ocorre quando a pessoa percebe que o compromisso com 

um papel pode dificultar ou impedir o desempenho de um outro. Na 

verdade, todas as pessoas enfrentam conflitos em seus papéis. Os 

conflitos de papéis trazem tensão interna e frustração para as quais 

existem diversas respostas comportamentais possíveis. Uma delas é 

a adoção de regras burocráticas, regulamentos e procedimentos 

que governam as atividades da organização. Outras, podem ser a 

redefinição da situação para torná-la congruente, a negociação, a 

protelação da ação corretiva ou a demissão da pessoa que está em 

conflito. 

4. Normas: Todo grupo estabelece suas próprias normas. Normas são 

padrões aceitáveis de comportamento e que são compartilhados por 

todos seus membros. As normas especificam o que os membros devem 

ou não fazer em certas circunstâncias, e funcionam como meios de 

influenciar o comportamento das pessoas com um mínimo de controle 

externo. Os grupos definem ou impõem normas para toda e qualquer 

situação. As normas são importantes pelas seguintes razões: 

a. Facilitam a sobrevivência do grupo: aumentam as chances de 

sucesso do grupo e protegem os seus membros da interferência de 

outros indivíduos ou grupos. 

b. Aumentam a previsibilidade do comportamento de seus membros: 

ao antecipar suas ações e preparar reações adequadas. 
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c. Reduzem problemas interpessoais embaraçosos, pois asseguram a 

satisfação dos membros e evitam ao máximo possíveis desconfortos 

interpessoais. 

d. Permitem que os membros expressem os valores centrais do grupo: 

as normas estimulam a expressão dos valores do grupo, e sua 

identidade diferenciada ajuda a solidificar e manter o grupo. 

Existem quatro tipos de normas grupais, vejamos a seguir: 

1. Normas de aparência: relacionadas com a maneira adequada de se 

vestir, como se comportar, atitude diante dos outros, lealdade ao grupo 

ou à organização. 

2. Normas de desempenho: relacionadas com a execução do trabalho, 

com o resultado esperado, orientações sobre volume de esforço a ser 

aplicado à tarefa, nível de faltas ou atrasos. São normas que afetam o 

desempenho das pessoas com base em suas habilidades e motivação. 

3. Normas de organização social: relacionadas com as interações sociais 

dentro do grupo. São normas informais que regulam as interações 

sociais, definem as amizades dentro e fora do trabalho, com quem 

descansar, almoçar ou praticar esportes. 

4. Normas de alocação de recursos: relacionadas com distribuição de 

recursos entre os membros do grupo, como repartir os ganhos e 

recompensas, remuneração, designação de tarefas mais difíceis, 

atribuição das ferramentas e instrumentos de trabalho. Essas normas 

podem ser definidas pelo grupo ou pela organização. 

As normas do grupo tendem a produzir conformidade, isto é, o ajuste do 

comportamento de uma pessoa para que ela esteja alinhado às normas do 

grupo. Para ser aceito pelo grupo, cada membro se submete às normas 

grupais. As evidências mostram que o grupo exerce forte pressão para que 
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cada indivíduo adapte suas atitudes e comportamentos para se ajustar aos 

padrões grupais. Na realidade, as pessoas se submetem aos grupos a que 

pertencem ou a que querem pertencer. Os grupos que mais as atraem são 

chamados grupos de referência: são aqueles dos quais as pessoas são ou 

desejam ser membros, pois seus membros são significativos ou importantes 

para elas. 

5. Status: Significa a posição social que as pessoas atribuem a um grupo ou 

a membros de um grupo. Apesar de todos os esforços para torná-la 

igualitária e sem diferenças de classes, a sociedade atual é ainda 

estruturada em classes definidas e diferenciadas. Também dentro de 

cada grupo social cada membro tem papéis, direitos e rituais que o 

diferencia dos demais membros. 

6. Tamanho: O tamanho do grupo influencia o seu comportamento 

conforme as variáveis dependentes envolvidas. As evidências mostram 

que grupos menores são melhores na realização de tarefas. Na 

resolução de problemas, os grupos maiores conseguem melhores 

resultados. Grupos de porte grande – ao redor de 12 participantes – 

proporcionam entradas mais diversificadas. Se o objetivo é descobrir 

dados e fatos, os grupos grandes são mais eficazes, claro, que não 

podem perder o foco. 

7. Composição: refere-se à combinação de conhecimentos e competências 

que os membros trazem para o grupo. A composição pode ser 

homogênea ou heterogênea. Os grupos heterogêneos – compostos por 

pessoas diferentes entre si em termos de personalidade, sexo, 

educação, especialização funcional e experiência – contam com maior 

diversidade de habilidades e informações e podem ser mais eficazes por 

essa razão. 
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8. Coesão: refere-se ao grau em que os membros são atraídos entre si e 

motivados a permanecer como grupo. A coesão é importante porque 

está associada com a produtividade do grupo. Esta coesão pode ser 

fortalecida quando os membros passam juntos uma grande parte do 

seu tempo, quando o tamanho reduzido facilita a interação ou quando 

o grupo sofreu ameaças externas que aproximaram seus elementos 

entre si. 

Vejamos algumas sugestões para estimular a coesão do grupo: 

 Reduzir o tamanho do grupo. 

 Estimular a concordância em relação aos objetivos do grupo. 

 Aumentar o tempo em que os membros ficam juntos. 

 Aumentar o status do grupo e a dificuldade percebida para ingressar 

nele. 

 Estimular a competição com outros grupos. 

 Dar recompensas ao grupo em vez de recompensas a seus membros 

individualmente. 

 Isolar fisicamente o grupo. 

Querido aluno, diante do que já vimos até aqui, com relação aos aspectos do 

fundamento de um grupo, podemos então concluir que as organizações 

precisam de grupos eficientes e eficazes para continuarem no seu padrão de 

excelência, sem perder o foco e a direção dos objetivos organizacionais. 

Os grupos são mais eficientes do que os indivíduos tomados isoladamente? 

Depende dos critérios que se usa para definir eficiência e eficácia. 

Do ponto de vista da eficiência, o grupo fica quase sempre em segundo lugar 

na comparação com os indivíduos. A tomada de decisão grupal consome mais 

tempo do que o processo individual para resolver o mesmo problema. A 

exceção fica por conta das situações em que para conseguir a mesma 

quantidade de entradas diversas, o indivíduo tomador de decisão consome 
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mais tempo fazendo pesquisas ou falando com pessoas. Os grupos podem 

contar com pessoas de diferentes áreas e especializações, e o tempo gasto no 

levantamento de informações pode ser reduzido. 

Assim, os grupos são menos eficientes que os indivíduos no processo 

decisório, razão pela qual se deve questionar se os ganhos em eficácia são 

suficientes para ultrapassar as perdas de eficiência. 

Querido aluno, diante de tudo que aprendemos nesta disciplina, quando 

começamos na primeira competência, estudando o modelo básico do 

comportamento na organização, depois o nível de sistemas de organização, 

tivemos a oportunidade de conhecer a organização dentro da sua totalidade, 

bem como, sua estrutura e o seu foco no mercado que é tão competitivo. Na 

terceira competência, tivemos a oportunidade de estudar as mudanças, algo 

de grande importância tanto para as organizações quanto para os 

profissionais. A mudança é uma necessidade e vimos na competência 

mencionada acima a importância do fundamento do grupo, ou seja, as 

pessoas que fazem parte da organização, os grupos que são formados e sua 

importância. 

Todas as competências estudadas, quando são praticadas, encontramos 

pessoas felizes, com foco em crescimento e desenvolvimento transformando 

as organizações sustentáveis, onde as duas partes saem ganhando, 

organização versos funcionários, tudo isto faz parte do DESENVOLVIMENTO 

DAS HABILIDADES EMPRESARIAS. 

Forte Abraço, 

Professor: Amaro Ferreira 
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