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INTRODU(:AO

Tendo como meta entender 0 clima organizacional interno fizemos urn projeto

de pesquisa que focoll desde a detenninac;ao do tema problema a descriyao do seu

publico-alva. Levantamos todos os aspectos tecnicos rclevados em sua metodologia, a

descriyao do trabalho do campo e 0 tratamenta dos dados levantados.

As pesquisas de dima organizacional servcm de apaio para a realiza<;ao de

pianos de motiv3yao denrro dos depanamcntos. Os pianos de motiv8yao e os

treinamentos de funciomlrios levarao aos resultados finais. Tendo como objctivo geral,

compreender como 0 ser humane precisa ser motivado para render mais dentfo de suss

atividades nas organiza<;oes podendo assim reter tale11t05 humanos. Esta pesquisa foi

fundamental para que pudessemos verificar que a motivayao detcrmina 0 alO de fazcr,

virando peya chave para 0 resultado de obtenyao de qualidade nos programas das

empresas e ale nas propostas de vida. Para FARIA, "A motivayao e responsavel pela

intensidade, que e relacionada com 0 esforyo feito pela pessoa em busca dc uma

direyao, dependendo das altemativas e persish!ncia que e 0 tempo direcionado para a

pratica do objetivo. A soma destes fatores determina 0 esforyo da pessoa para se

atingir a meta", (apud FARIA, 2004).

A importfmcia de urn born relacionamento intemo e boas condiyoes de trabalho

sao fatores predominantes para os bons resultados. Assim como, as necessidades

humanas devem ser supridas para que 0 ser humane na~ se sinta deslocado da

sociedade a qual esta engajado bern como 0 comprometimento do funcionario para que

apresenlc bons indices de crescimcnto.



A comunica<;ao e ferramellta impOrlallte para que a instituiyao funcione em

harmonia. As informat;ues devem ser passadas de forma clara e objetiva atim de fazer

com qUIj se erie urn ambienl~ sillgular.

Em uma institui<;3o onde a comunica<;3o .fiui de forma Iimpa. a imagem tem mais

credibilidade e. 0 funcionario. mais motiva<;ao e confiancr3 naquilo que executa. A

ferramenta mais importamc na busea desta hannonia e 0 pape\ desenvolvido pelo

protissional de Rela~oes Publicas. 0 RP e quem planeja a comunica~ao e desenvolve

os projetos na busea de urn melhor desenvolvimento pessoal e profissional para lodos

as membros da empresa. Par isso se faz necessaria a eriac;ao e exeeu<;ao de ayoes que

supram a necessidade de toda a hierarquia.



20BJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Compreender como as terramenlas de Rela~oes Publicas podem motivar os seres

humanos para que eles possam render mais dentro de suas atividades e diminuir 0

absenteismo da organizayao em estudo.

2.2 OBJETlVOS ESPECiFICOS

• Diagnosticar os problemas da organizac:;uo em estudo, e identiticar solu.;oes para

motivar os funcionarios

Desenvolver programas, ayoes c projetos para a melhoria das condic:;oes de

trabalho, da motivac:;ao pessoal dos funcionarios e da fidelizay3.o de parceiros.

• Valorizar os funcionarios que constituem a organizac:;ao entendendo melhor 0 c1ima

organizacional.

• Buscar soluc:;6es para que a instituiyao resolva sells possivcis problemas.



3 PERFIL DO CLIENTI':

3.1 DADOS CADASTRAIS:

Nome do Cliente: Coritiba FOOlBall Club

Ramo Social: Coritiba Foot Ball Club

CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Endere~o: Rua Ubaldino do Amaral, n" 37 - Alto da Gloria - CEP: 80060-190-

CuritibaiPr.

Telefone/Fax: (41) 362-3234 I (41) 262-0006

Site Oficial: www.coritiba.com.br

3.2 I-!lSTORICO:

o Coritiba Foot Ball Club, fundado em 12 de outubro de 1909, e uma entidade de

pnltica desportiva, sem fins \ucrativos, visando 0 desenvolvimento da educa<;ao ftsica

e a promoc;ao de atividades civicas, socials, filantropicas e culturais, tendo 0 futcbol

como base. 0 clube tem como sede 0 complexo esportivo, denominado Estadio Major

Antonio Couto Pereira, situado em Curitiba, a rua Ubaldino do Amaral, nO 37. E

administrado par urn Conselho Administrativo constituido de nove membros, todos

sem remuncrac;ao, eleitos pclo Conselho Deliberativo sendo: Presidente, 1° Vice-

Presidente, 2° Vice-Presideme, to Secretario. 2° Secretario e Membros da diretoria

executiva.

http://www.coritiba.com.br


Sao simbolos do c\ube, inalteraveis, 0 seu pavilhao, 0 seu hino e 0 seu

emblema. Os simbolos visuais do Clube sao representados sempre nas cores verde e

branca.

o Clube, alem do fUlebol, sua linalidade essencial, manteni equipe para

participar de disputas e eventos em outras modalidades esponivas tiliando-se as suas

respectivas entidades tendo como fim 0 desporto educacional, atraves dos sistemas de

ensino e formas assistemciticas de educac;ao. evitando a seletividade e a

hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcanc;ar 0

desenvolvimento integral e a formaC;ao para a cidadania e 0 lazer. 0 desporto de

rendimento sera organizado e praticado de modo protissional, caracterizado pcla

remuncrac;ao ou de modo nao pronssional.

o Coritiba Foot Ball Club possui um quadro social onde e admitido como s6cio

aquc\c que expressar a sua vontade, independentemente de rac;a, crenc;a au ideologia

politica e nao tendo de responder pelas obrigac;oes contraidas pelo Clube. A

Assembleia Geral e a orgao soberano do Clube, ocorre de quatro em qualro anos e e

constituida pclos S6cios com direito a voto.

o patrimonio do Coritiba Foot Ball Club e constituido pelo Esuidio Major

Antonio Couto Pereira, pelo Centro dc Treinamentos, demais instalac;oes e

equipamentos esportivos, pelo seu cleneo de atletas profissionais e par todos os demais

bens move is, im6vcis, marcas, simbolos, logotipos, tituios, valorcs, trofeus e direitos

civis.



Em 10 de abril de 1910 toi realizada a primeira assembleia do clube e eleita a

primeira diretoria. Nesta data tambcm foi alterado 0 nome para Coritiba Foot Ball

Club.

Devido Ii necessidade de urn local para jogarem as partidas de fUlebol

conseguiram um espa90 no J6quei Clube Parallaense, arrecadaram dinheiro e

construiram urn campo de futebol aonde jogaram ate 1916. Logo ap6s a sua sede

passoll a ser 0 Graciosa. A primeira diretoria era composta por:

Presidentc: Joao Viana Seller

Vicc-presidcmc: Artur Hauer

II) secretario: Jose Julio Franco

2' secretario: Leopoldo Obladen

10 tesoureiro: Walter DietTich

2° tesoureiro: Alvim Hauer

Capitao: Fritz Essenfelder.

o primeiro estadio do Coritiba foi 0 Prado do Guabiroluba fund ado em 12 de

junho de 1910.0 segundo estadio foi 0 Parque da Graciosa (Juveve) inaugurado em

24 de junho de 1917 e, posteriormente, Belfort Duarte inaugurado em 19 de novembro

de 1932.

as primeiros jogos do Coxa aconteceram no J6quei Clube Paranaense nos dias

que nao havia corrida. Em 1916 com a ajuda dos associados. 0 clube foi para 0 Juvcve,

com a nova sede no parque Graciosa. 0 novo local teve 0 contrato rescindido e 0

Coritiba recebeu uma boa indenizaC;::1o.Nesta epoca 0 administrador do clube era

Antonio Couto Pereira, nascido no Ceara. 0 major dedicou sua vida ao Coritiba. Em



1930 foi pago 0 terreno do estadio Belfort Duarte que inaugurou em 1932. Em 1956,

Arion Cornel sen , presidente na cpoca. descobriu uma boa fonte de arrecada~ao: a

Loteria Esportiva. Com 0 dinheiro arrecadado come<;:oua c0l1s1ru<;:ao de urn novo

estadio Belfort Duarte que terminou na gestao de Evangelino da Costa Neves. E, em

1977,0 estadio passol! a se chamar Major Antonio Couto Pereira.

Em 1988 0 Coritiba era presid ido por Bayard Osna que, com grande visao

administrativa idcalizou lim Centro de Treinamento. Mas, somente em 1995. quando

Joel Malucelli, Sergio Prosd6cimo e Edson Mauad assumiram a dire<;ao e que foi

construido 0 Centro de Treinamento. As contribui,(oes mensa is do Conselho

Deliberativo presidido por Manoel Antonio de Oliveira asseguraram os recursos

financeiros para as obras que junto com outros setores colaboraram com a constru<;ao.

o Centro de Treinamento da Graciosa, situado na antiga estrada de Colombo, foi

inaugurado em 20 de dezembro de 1997. Hoje estao construidos tres campos oficiais,

blocos de vestiarios, faixas de treinamento e toda a infra-estmtura necessaria para urn

melhor aproveitamento do Centro. Este CT tern a finalidade de manter os atletas em

pcriodo integral para preparayao i1sica, fisioterapia, clinica medica, tisioiogia especial

e isolada.

o Coritiba e 0 clube de maior torcida no estado do Parana sendo sua sede 0 60

maior estadio particulardo Brasil. Maior vencedor do Campeonato Paranaense, com

dezenas de titulos conquistados foi Campeao do Torneio do Povo em 1973 e Campeao

Brasiieiro, em 1985. Impulsionado pel a brilhante campanha no Campeonato Brasileiro

de 2003, 0 Coritiba consolidou seu espac;o entre os primeiros times do pais,



conquislando uma vaga na Copa SuI Americana e participando pela segunda vez da

Copa Toyota Libertadores da America.



4 RELATORroDEPESQUrSA

o publico-alva da pesquisa foi os funcionarios intcmos tendo como criteria de

escolha os mais antigos dos departamcntos. Quanto a mctodologia, a pesquisa foi

exploraloria qualitativ3 com uma populac;ao formada por 162 pessoas e a amostra

contcve 8 destas pessoas que foram entrevistadas individualmentc. Para a cxecuyao do

trabalho de campo foram entregucs aDs funciollarios mais antigos dos departamentos

urn questionario com perguntas abertas de 01 de maio a 01 dejulho de 2004.

A pesquisa realizada no Coritiba Foot Ball Club demonslrou que, para os

funciomlrios internos do clube, nao ha qualidade no ambiente fisico de trabalho. As

mesas, cadeiras e computadores nao sao apropriadas para uso. Ao verificarmos isso

pudcmos perceber que as funciomirios passam par irrita<;ocs constantes oriundas deste

problema e que causam 0 afastamento tempoHlrio mediante atestado medico de s3llde.

As maiores dificuldadcs que encontramos foram com os atlctas protissionais

que em meio a vit6rias e derrotas nas competi<;:oes apresentam grande oscila<;:aona

molivayao pessoal e do grupo alem de nao criar um envolvimento maior com 0 clubc.

Nao ha 0 interesse por parte deles de veneer em respeito ao nome do elube mas sim

veneer para que suas necessidades pessoais como a vaidade scjam supridas. Absorvem

muito 0 que acontecc no futebol nacional e nao encaram a realidade que vivem

Cazcndocom que muitos criem ilusoes sobre 0 futuro.
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Pudemos pcrceber, desde 0 cantata inicial com 0 Coritiba, que as cartoes de

visitas nao sao personaiizados e 0 material usado naD e adequado e nem todos os

funcionarios os possuem.

Outro t6pico verificado na pesquisa e que a comunica~ao intcma se mostra

alheia ao cotidiano do clube.
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5 DlAGNOSTlCO

Mediante pesquisa e visilas teitas aos departamentos existentes na sede do

Coritiba FOOlBall Club e, em especial, ao departamento de Comunica<;ao pudemos

veriticar que a comunicaC;3o do clube passui fatores positivos e tatores negativQs.

Um dos fatores positivQS e 0 crescimento da comunic8<;3o externa pois aposta

em material de merchandising como jomais e Qutras ac;oes promocionais para

torcedores e simpalizantes.

as fatores negativQs giram em toma da comunicac;ao interna. Pudemos

perceber estes fatores negativos desde 0 primeiro cantato que e na apresentac;ao do

funciomirio, poucos possuem ca.rtoes de visitas e ninguem utiliza crachas de

identific3c;ao pessoal. Os departamentos trabalham em regime de perrnuta nao

trabalhando a imagcm do clube na gerac;ao de receita. A proposta de venda de cotas de

patrocinio nao e personalizada e nem especificada para cada tipo de espayo comercial.

E. sendo assim. a comercializayao se torna reslrita a permula e restrito tambem ficam

os possiveis espac;os dentro e fora do clube.

Outro fator que dctermina uma negatividade para 0 clube C 0 fato dos jogadores

do eicnco principal nao estarem motivados 0 suficiente para buscarem melhares

resultados.

o lay-out das instalac;oes da sede inadequado para que os funcionarios

intern os trabalhem em harmonia.

o Coritiba possui alguns projetos que nao alavancaram e, alguns destes, sao

essenciais para a me thor comunicac;ao interna do clube. E passlvel diagnosticar que,
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apesar de estar em urna boa fase, 0 c1ube tern condiyoes de crescer muito

financeiramente e, com isso, investir em seu patrimonio.

A imagem hoje do Coritiba esta fortalecida devido a projey3o na midia nacional

que 0 resultado no Campeonato Brasileiro de 2003 ocasionou bern como de sua

pOSiy30 perante os demais clubes do Parana, quando 0 Coritiba se tarnOl! Bicampeao

Paranaense, (2003 e 2004), rata que naa acantecia desde 1978.



6 EMBASAMENTO TE6RICO

6.1 RELACOES PUBLICAS

6.1.1 Planejamento de Rela90es Publicas nas organiza~oes

o conhecimento cantido no livro de Kunsch, (2003), em pOlleo tempo cstara

familiarizado com as cmpresa em todo 0 mundo, sendo que as profissionais de

administrar;ao estarao cientcs dos conceitos atribuidos as rclar;oes pubJicas,

observando as vantagens de utiliza<;ao destes conceitos e principios ern seus proprios

ncg6cios.

As relar;oes publicas, como disciplina academica e atividade protissionai, tern

como objetivos as organiza~oes e seus publicos. E com elas que a area trabalha,

promovendo e administrando relacionamentos e, muitas vezes, mediando conflitos,

valendo-se, para tanto, de estrategias e programas de comunica<;:ao de acordo com

diferentes situar;oes reais do ambiente social.

As rela4Yoes publicas se aplicam em qualquer tipo de organiza4Yaa.

Tradicionalmente estavam centradas no a.mbito empresariaJ e governamental. Para

entender a fun4Yaodas reJayoes Pllblicas na administray3a au gerenciamento da

comunica4Yaoentre as organizayoes e seus publicos, consideram-se primordiais duas

premissas: a primeira e a distinyao entre relayoes publicas e marketing~ a segunda, a

importancia que se deve dar aos fundamentos te6ricos dessas areas de conhecimento.

Kunsch, (2003).
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Para compreender 0 real significado das relar;oes publicas como disciplina

academica e area aplicada, e necessaria incorporar uma cultura cientifica a cerca do

campo. IS10e, e necessaria romper com algumas barreiras, como preconceitos e ideias

erroneas sabre a essencia da sua leona e da pratica de suas atividades. As relar;6es

pllblicas desenvolvem atividades em parceria com a parte administrativa de qualquer

de organizac;ao, mas fica submetido que elas tern func;oes distintas, na medida em que

suas prcocupa<;:oes ultrapassam os Jimites do mercado e dos produtos. As relar;6es

publicas enfatizam 0 lado institucional e corporativQ das organizac;oes. As atividades

profissionais, idcntificam as publicos, slias rcar;5es, percep~x)es e pensam em

estrategias comunicacionais de relacionamentos de acordo corn as demandas sociais e

o ambiente organizacional. Supervisionando e coordenando program as de

comunicac;:oes com grupos de pessoas que se organizarn quando uma organiza<;ao os

afeta au vice-versa. Prevenindo-se e gerenciando contlitos e crises que porventura

passam as organizac;:oes e podem despontar dentro de muitas categorias: empregados,

consllmidores, governos, sindicalos. grupos de pressao etc.

E importante destacar que relac;:oes publicas exercem fUI190eSessenciais nas

organizayoes modern as. Utilizam pesquisas e planejamentos para direcionar de fonna

mais eficiente, eficaz e efetiva as respectivas atividades, como vistas no alcance dos

objetivos globais das organiza90es nas quais desempenham suas funyoes.

o gerenciamento de relayoes publicas nas organiza90es tern como fundamentos,

qualm teorias essenciaisl:

I. tcoria intcrorganizacional;

1 Kunsch, (2003).



2. tcoria de gcrcnciamento;

3. tcoria da cOmUniC39aO;

4. teoria de conflitos-resolw;5es;

Evidentemente, para cada uma dessas teorias existem correntcs, estudiosos e

autores chlssicos que jt! sc dedicaram ao assunto c cujo pensamento se encontra na

literatura das areas cnvolvidas, sobretudo nas ciencias sociais, politicas e da

comUniC398.0. A teoria inter-organizacional, ajudando a compreendcr os conflitos

gerais e as intcrdependencias entre individuos, grupos e organiza90cs, tratada das

rela~oes e inlera~5es no mundo da sociedade organizacional e no interior de cada

organizac;ao.

No que se rcfere a tcoria de gcrenciamento ou administra~ao, as apJicac;oes sao

claras em todD 0 processo de planejamento, pais lidam com incertezas, com tarefas e

responsabilidades para a tomada de decis6es e a implanta<;ilo dos pianos de a<;6es. A

teoria da cOJnunicac;ao e a outra esrera balizadora para 0 exercicio das rela<foes

publicas. Como promovcr relacionamentos, fazer as mediac;oes entre as organizac;oes e

os publicos sem conhccer os conteudos fundamentais . .In a teoria de conflitos-

resoluc;oes lida com problemas gerados com crise, confrontos, disputas, controversias

etc. Essas considerac;5es nos levam a concluir que a area de relac;oes pllblicas tern de

ser vista sob a Mica da interdisciplinariedade e na pratica, se vale simultaneamente do

aporte do conjunto delas, ocorrendo apenas a predominancia de uma sobre a outra

segundo as especificidades de cada caso. As organizac;oes, do ponto de vista sistemico.

interagem com 0 ambiente e desempenham sell papel na sociedade mediante 3930

conjunta dos seus varios subsistemas. Portanto, as relac;oes publicas nao podem ser
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consideradas isoladamente. Primeiro, porque sao parte integrante do sistema

organizacional. Segundo, porque, para a sua atuac;ao de tata contribuir para agregar

valor e ajudar as organiz3C;oes a climprir sua missao e alcanyar sells objetivos g\obais

Considerar as relaC;oes pllblicas como uma func;ao administrativa nao e alga novo,

tanto por parte dos estudiosos e autores da iiteratura especifica (tradicional e

contemporanea), quanta dos profissionais e praticos da area. au seja, relac;5es publicas

desenvolvem uma fun.yao administrativa, assim com as olltras areas au subsistemas

que intcragem a organizac;ao. Na pratica, as relac;oes publicas buscarn eriar e assegurar

relac;oes confiantes au fOfm3s de crcdibilidade entre as organiza90es e os publicos com

os quais elas se relacionam. Evidentemente, isso exige tempo, pesquisa, auditorias,

diagnosticos (para avaliar 0 grau de relacionamento da organiza<;ao com os seus

publicos), pianejamcnto, participac;ao programada, implementa<;ao e avalia9ao de

resultados. Numa perspectiva moderna, as reia90es publicas precisam demonstrar sua

contribui9ao tambem como urn valor economico para as organiza90es. Kunsch,

(2003).

Para as rela90es publicas, exercer a fun9ao estrategica signitica ajudar as

organiza90es a se posicionar peraote a sociedade, demonstrando qual e a razao de ser

do seu empreendimento, isto e, sua missao, quais sao seus valores, no que acreditam e

o que cultivam, bem como a definir uma identidade propria e como querem ser vistas

no futuro. Assim, como fun9aO estrategica, as rela<;5es publicas devem. com base na

pesquisa e no planejamcnto, encontrar as melhores estrategias comunicacionais para

preyer e enfrentar as reac;5es dos publicos e da opiniao publica em relac;ao as

organizac;oes. dentro da dinamica social. Evidentemente, 0 desempcnho da fun<;ao
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cstrategica depcndcra do posicionamenlo que a arca ocupa na estmtura organizacional

e da forrnac;ao e captac;ao do executivo responsavel pela comunicac;ao.

A questao da fUl1yao estrategica de reiac;oes pllblicas esta intrinseC8mcnte ligada

ao planejamento e a gestao estrategica da comunic8c;ao organizacionaL Fazer as

mediac;oes entre as organizac;oes e sellS publicos e lima fUlwao precipua de relac;oes

publicas, que nao podem rescindir da comunic8C;3o e do usa de todos os seus meios

posslvcis e disponiveis.

o estudo dos quatros modelos de relac;oes publicas identiticados por James

Grunig e Todd Hunt revela que, e discutido por Kunsch, (2003), alem de diferentes

Ibrmas de organizaC;oes se relacionarem com os seus publicos ao 10ngo da hist6ria,

praticar uma comunic3<;ao afetiva nao e lao simples como se pode pensar. No primeiro

modelo, de imprensalpropaganda, a ';nfase esm na divulga~ao propagandistica da

organiza<;ao e dos seus produtos e servic;os. 0 segundo modelo, de illforma<;ao publica,

objeti va basicamente organizar as informac;oes sobre a organizac;ao com vistas em sua

difusao e disseminac;ao para os pllblicos. No modelo assimetTico de duas maos, as

mediac;5es sao feitas com base em pesquisa e metodos cientificos. J8 no modelo

simetrico de duas maos, as relac;oes publicas buscam 0 equilibrio entre os interesses

das organiza<;5es e os de seus pubJicos.

Os estudos desse quatro modelos, protagonizados por Grunig e Hunt, e

discutido no Jivro de Kunsch, (2003), serviram de pariimetros para pesquisadores

avaliarem como rela<;oes publicas eram praticadas nos departamentos internos de

organizac;6es de diversos paises. As relaC;5es publicas, por meio da comunicac;ao,

viabilizavam 0 di61ogo entre a organizac;ao e seu universe de publicos, sendo essa
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mediayao uma de suas funyoes essenciais. Como func;:ao politica, as relac;:oes Pllblicas

lidam basicamente com as rela,ces de poder dentro das organiza,ces e com a

adminislT3IYaO de controversias, confrontayoes, crise e conflitos sociais que acontecem

no ambiente do qual fazem parte.

Ern rclac;:ao ao mercado profissional, a pratica das atividades de relac;:ocs

publicas no trabalho de preven..;:ao e gerenciamentos de crises e freqtiemes nos

departamentos internos e nas assessorias ou cmprcsas prestadoras de serviyos de

cOlTIunicac;:ao e reiayoes pllblicas, constituindo mesmo uma unidade de negocios,

sobretudo nas de maior porte e estrutura mais compieta. Falar sabre a dimensao da

pratica de rclac;:oes publicas nas organiz3c;oes implica abordar 0 mercado profissionai e

suas frentes de atuac;:ao, as func;:oes especificas, as atividades e as habilidades que

narmalmente sao requeridas para a plena exercicio profissional. 0 mercado para 0

profissional de rela~5es publicas e bastante amplo. Pela natureza, as rela~5es publicas

trabalham na sua essencia com os aspectos institucionais das organizac;oes, mediante 0

desempenho de atividade especifica e 0 uso de grande numero de instrumentos e

meios. 0 rclacionamento com a midia, urn publico muitiplicador de opiniao

importantissimo para as organizac;ocs, constitui tambem uma das formas de fazcr

relacroes publicas, com finalidadcs institucionais. Outra area que pode valer-se das

rela<;oespublicas e a que !ida com recursos humanos. especificamente das relac;oes da

organizac;ao com os emprcgados, 0 chamado publico interno, que e um pllbiico

estrat<!gico e multiplicadar dos mais importantes de uma organizac;ao. Quando

abordado as diferen~as entre as fun~oes das duas areas nas organiza~oes. ja destacando

como as reia~oes publicas podem apoiar a promoc;ao corporativa e dos produtos au



servic;os.

o desempenho das func;oes essenciais e especificas de relacyoes publicas 5e

materializa por meio de realizaC;ao das correspondentes atividades profissionais.

Muitas dcssas atividades, raramente, sao realizadas sob outras terminologias, como

endomarketing, marketing de relacionarnento, marketing institucional, marketing

cultural. marketing social, assessoria de imprensa, relacyoes corporativas, assuntos

publicos, reiac;oes institucionais etc. Na atuaJidade, fala-se mais do que nunca em

responsabilidade social das empresas, balanc;o social, cidadania empresarial ou

corporat'iva, programas de voluntariado etc. Mas a exploraC;3o dessa tematica pelos

estudiosos nao e tao nova. 0 terma "responsabiJidade social", que hoje assume grande

relevancia no contexto das organizac;oes, foi objeto de reflexao de muitos autores el11

decadas passadas. Burt Scanlan, em 1979, escrevia que a responsabilidade social pode

ser definida como uma obrigaC;ao da parte da empresa para com a sociedade. Tais

obrigacroes podem ser muito complexas e esHio em debate continuo atualmente. Um

dos instrumentos mais reeonhecidos para acompanhamento e monitoramento das

praticas de responsabilidade social e 0 balancro social.

No Brasil, a iniciativa pioneira na elaboracrao de indicadores para formatar 0

balancro social foi lanc;ada pelo Ibasc - Instituto Brasileiro de Analises s Economieas,

organizac;ao nao governamental fundada em 1981. pelo simbolo da lula pela cidadania

e contra a tome no pais, Ha controversias aeerca do usa dos termos "empresa cidada".

«cidadania corporativa", "cidadania empresarial", Sao apropriacyoes que merecem

serem questionadas quando as organizac;oes colocam os interesses comereiais aeima

dos sociais. No contexto da tematica da responsabilidade social das organiza<;oes,
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Dutro aspecto relevante a considerar e 0 trabalho que vern sendo desenvolvido pelo

tcrceiro setor.

As rela~5es publicas podcrao contribuir no sentido de facilitar as parcerias e as

mediacyoescom 0 primeiro e 0 segundo setor. E necessaria que se reconhcc;a a fOT9a e

o pader da sociedade civil, nos processos de participacyao cidada, mediante a atuac;ao

dos rnovimentos organizados e das ONGs. Sua func;ao e, sobretudo, exercer um papel

intluenciador da mudanCY8do status quo, do pader do Estado e do mercado, no

atendimento das demand as emergentes - iocais, nacionais, regiollais e globais - no

campo dos direitos a cidadania e aos valores sociais. Exatamente no trabalho de

parceria entre 0 publico e 0 privado e que a area de relac;oes publicas padera fazer, via

terceiro setor, as necessarias mediac;oes, repensando 0 conteudo, as formas, as

estrategias, as instrumenlos, as meios e as linguagens das a~6es comunicativas com os

mais diferentes grupos envolvidos, a opiniao publica e a sociedadc como urn todo. Nos

ultimos anos, 0 nlilnero de ONGs tern cresci do de forma impressionante no pais.

Dados de 1999 registravam mais de 250 mil entidades cadastradas, que stuavam nas

mais diferentes fTentes e empregavam cerca de 2 milhoes de pessoas. As rela~oes

publicas, como ja destacamos, possuem par si mesma urn canlter social, que jamais

pode deixar de lado. Dai a obrigac;ao a elas reservada de contribuir para que as

organiza~oes nortcicm sua dinamica pela tematica humana.

Faz-se importantc quc as ac;ocs sejam conduzidas par urn planejamento

adequado e coerente com as caracteristicas, 0 ambiente social, as necessidades, a

realidade propriamente dita dessas organizac;oes. E, sobretudo, que considerem e

cultivem as valares humanos, tendo as pessoas como centro de referencia e nao



perdendo a perspectiva do "mundo vivido" na complexa sociedade contcmporanca.

6. 1.2 Comunicavao

Para CHAPPELL; READ (1973, p, I), "a comunicavao e qualquer meio pelo 0

qual um pensamento c transmitido de pessoa a pessoa" Fala-se muito e emende-se

pouco de comunicac;:ao. Essa palavra e uma das grandes atrac;:oes da cpoca

contemporanea.

A popularidade da cornunicac;:ao serve como camutlagem que resiste as nossas

tentativas de analisar 0 modo como se processa e de compreende-Io com isenc;ao.

Do ponto de vista tecnico, dizer que !lexiste aqui um problema de comunicac;:aolt

nao nos lOma mais capazes de compreender a comunicac;:ao; se disscssemos que "isto

me parece urn problema de fisica nuclear", isso nao nos habilitaria a entender do

assunto. Ouvir urn motor de autom6vel fazendo barulho e dizer que lie a caixa de

marcha", nao significa que estejamos em condic;:oesde conserta-Ia.

Os grandes mitos e sistemas do folclore surgem como urn meio de explicar

exatamente as experiencias mais comuns e mais universais. Durante centenas de al10S

os homel1s tern vista 0 nascer e 0 por do sol. Explicaram 0 fen6meno de muitas

maneiras (as vezes bizarras, do ponto de vista modemo). Em certa cpoca, todos sabiam

que 0 sol era arrastado atraves do ceu por uma carruagem. S6 no comec;:o da idade

moderna 0 movimento relativo das estrelas e planetas comec;:oua ser compreendido.

E relativamente facil fazer aceitar novas descobertas referentes. por exemplo,

ao comportamento das particulas at6micas, porque 0 grande Pllblico nao tern

condiyoes de entender 0 processo.
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A necessidade humana de explicar de algum modo tudo que experimenta em

comulTI com seus semelhantes provocou 0 surgimento, em tome da noc;ao de

comunicac;ao humana, de camadas sucessivas de folclare e mito, que devem ser

analisadas au afastadas, se desejamos chegar a desenvalver conceitos validos sabre

este processa humana vital. 0 conhecimento infundado e freqUentemente pior do que a

ignorancia completa. Obstaculo ainda maior e nossa tendencia a pretender que

entendemas a comllnicac;ao humana, simplesmente porqllc a praticamas.

Existe uma experiencia comlltn e universal de comunicac;ao: As pessoas

consegllem intluenciar uITIas as Olltras scm qualquer cantato Fisico. Somas

freqOentemente capazes de compreender uma pec;a escrita hit centenas de anas e reagir

diallte dela, da mesma maneira como somas capazes de compreender 0 notieiario de

hoje da televisao ou a memoranda de ontem do palrao.

Para HARLOW (1980, p, 10), "0 maior obstaculo ao aperfei90amenlo da

eomunicac;ao e que pOllea gente sabe 0 que e comunicar;ao"

Existem varias detinic;oes de eomunicac;ao. Aqui estao quatro,escolhidas mais

ou menos ao aeaso:

Comunicac;ao e a processa mediante 0 qual duas au mais pessoas se

entendem;

ComunieaC;30 a mutua troca de ideias, atraves de qualquer meia

efetivo;

E a transmissao ou interdimbio de pensamentos. apinioes au

informaf;oes, atraves da tala, da eserita, au de simbalas;

E a combinac;ao de estimulos ambientais para produzir certo
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comportamento desejado por pane do organismo.

6.1.3 Comunical'ao e comportamento social

As pessoas relacionam-se com estranhos por meia de tipos especiais de

comportamento do corpo, que Ihes pennitem fazer uso conjunto do espa<;o, e

comportam-se de acordo com regras formats. Seu comportamento e afetado pela classe

social e pelas diferenC;8s culturais entre as pessoas. A vida urbana com sua

aglomcrac;:ao scmprc variavel de estranhos exige urn conjunto especial de habilidades

sociais. Partilha-se 0 mesmo espa90 e coopcra-se no uso de vantagens em comurn

Em publico as pessoas esfon;:am-se para fazer com que 0 seu comportamento

nao parCr;8 bizarro au incompreensivel. As pessoas na rua normalmente nao falam com

estranhos. Se alguem quer pedir infonna<;oes, tern que se aproximar de outra

pessoa,encara-Ia, pedir desculpas ou pcrmissao para conversar e falar. 0 inicio e 0 fim

sao marcados por urn movimento corporal. que todos reconhecem inconscientemente.

Duas pessoas indicam que esHio juntas pela sua proximidade; seu

relacionamento e mostrado pela sua intimidade, contato corporal e outros sinais n30-

verba is. Sinais verbais tambem sao pastos em pratica. Num grupo, 0 membro mais

popular ou de maior intluencia em gera! esta no meio, com os mcmbros menos bem

aceitos do lado de fora, tanto fisica como social mente.

Uma area pode ser defend ida contra a invasao deixando-se casacos, Iivros ou

outras propriedades ao redor dela, ou scntando-se no meio de uma tonga mesa, de

frente para a dire<;ao de onde poderia surgir a invasao. A forma<;ao de tilas e uma
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caracteristica comum do comportamento publico em certos parses. Hci regras espcciais

quanta ao comportamento em filas, especiaimente naqucJas que duram muito tempo.

Maior proximidade corporal e uma caracteristica de filas. Em elevadores. onibus e

metros, bern como em aglomera~oes) as pessoas parecem esquecer de que precisam de

um espac;:o pessoal.

Alguns elementos comuns de con versa podcm transfonnar uma discussao em

uma gritaria, urn descuido da lingua, uma resposta tora de hora, um eslilo pessoaJ de

frase, urn valor pessoaJ. Por conseguinte, parece bastante 6bvio que qualqucr

confTontsC;:8o construtiva deliberada pode degenerar em conflito, a menos que voce

trate das diferenc;:as em perspectiva e erie urn clima apropriado para resolver os

connitos. Essas duas habilidadcs de comunicaryao podem ajuda-Io a administrar urna

situac;ao. 0 que de outra rnancira seria diticil. Nao existem duas pessoas que vivam no

mesmo mundo. Todo. mundo ve e ouve 0 mundo de perspectivas ditercntes.

Cada vcz mais a comunicaryao e cntendida por diretores e presidentes de

corporac;oes. nao s6 como instrumento de preserv3c;ao e reake da imagem da empresa,

mas sobrctudo como clemen to indispensavci e capaz de agregar valor a conquista de

competitividade.

Dc acordo com FISCHER; URY (1985, p. 30), "sem comunica~ao nao ha

negociayao. A ncgociayao e urn processo de comunicac;ao bilateral com 0 objetivo de

se chegar a uma deeisao conjunta. A comunic3ryao nunea e facil. mesmo entre pessoas

que tern um imenso hist6rico de valores e experiencias compartilhadas"

Ha tres grandes problemas na eornunicayao. Primeiro, as ncgociadores podem

nao falar urn com 0 outro, au, pelo menos, nao de maneira a serem entendidos.



FreqOentementc, cada um dos lados ja desistiu do outro e Olio mais tenta qualquer

comunica9ao seria com ele. Em vez disso, os dois falam meramente para impressionar

terceiros ou seu proprio eleitorado. Em vez de tentarem dan~ar com 0 parceiro de

negocia9ao em dire9ao a urn resultado mutuamente agradavel, tcntam faze-Io dar urn

passo em fa1so. Em vez de tentarem con veneer 0 parceiro a dar um passo mais

construtivo, tentam induzir os espectadores a tomarem partidos. A comunica9ao entre

as partes e praticamente impassivel quando cada um deles age para agradar a uma

plateia.

Mesmo quando se fala direta e c1aramente com 0 outro, talvez ele nao escutc.

Esse canstilUi a segundo problema da comunica9aO. Observe com que freqi.b~ncja as

pessoas parecem nao prestar atenvao suticiente ao que voce diz. Provavelmente, com

igual freqOencia, voce seria incapaz de repetir 0 que elas disseram.

o terceiro problema da comunica9ao, esta nos mal-entendidos. 0 que urn diz

pode ser mal interpretado pelo outro. Mesmo quando os negociadores acham-se na

mesma sala, a comunicavao de urn para outro pode assemelhar-se ao cnvio de sinais de

fuma9a numa forte vcntania. Quando as partes falam Jingllas diferentes, a

probabilidade de erros de interpreta9ao se multiplica.

A comunica9ao e uma area cstrategica para as empresas. Sua importancia foi

percebida ja no perfodo da revolu9ao industrial, quando surgiram as fabricas c a

relavao entre capital e trabalho tomou-se mais complexa. Ate meados do seculo

passado, ainda havia urn conllito intrinseco no relacionamento entre patroes e

empregados, onde estes, organizados em sindicatos, cram vistas como uma constante

amea9a e aqueles eram vistos como as grandes exploradores. Neste momenta a
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comunica~ao com 0 publico interno • ou seja, com as trabalhadores, tornou-se

prcmentc. Hoje ainda cxiste contlito entre cmpregados e cmprcgadorcs, 0 que toma

ainda importante a atividadc de comunicac;ao interim, mas as relac;oes de trabalho ja

estao bern mais amadurecidas.

A produ<;ao em massa gerou urn fen6meno de supcrproduc;ao, tamando

necessaria empreender uma comunica<;ao mercadol6gica para lamar as produlos e as

cmprcsas conhecidos par parte dos seus publicos exlernos. A partir destas

necessidades de cOITIunic3c;ao percebidas pclos grandes industriais surge e consolida-

se a comunic3yao organizacional.

Segundo KUNSCI-I, (J 997, p. 68), "3 comunica9iio organizacionai

considerada como urn processo dinamico par meio do qual as organizac;oes se

rclacionam com 0 meio ambicnte e par meio do qual as subpartes da organiza~ao se

conectam entre si" Por conseguinte, a comunica~ao organizacional pode ser vista

como 0 fluxo de mensagens dentro de uma rede de rela~oes interdependentes.

Ate 0 final da decada de 80, a comunica~ao nas cmpresas era realizada atraves

dos meios tradicionais, como as publica<;:oesimpressas, a corrcspondencia empresarial,

os meios de comunic3<;:aoetc. t-Ioje, a comunica((ao organizacional utiliza tambem as

novas tecnologias de comunica.;ao como meio e instrumento para atingir seus

objetivos.

6.2 RECURSOS HUMAN OS

Este capitulo trata de uma revisao bibliognifica sabre Recursos t-Iumanos,
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buscando definir fatores historicos, conceitos e tendencias.

6.2. I Breve hist6rico

A descoberta da maquina e as inova~oes tecnol6gicas do seculo XVlll

promovem a passagem da economia agraria e artesanal para a economia industrial.

"Sob qualquer aspecto, este foi provavelmente 0 mais importante acontecimento na

hist6ria do mundo, pelo menos desde a invenyao da agricuitura e das cidades. E toi

iniciado pela Gra - Bretanha". HOBSBAWM, (1977, p. 45).

o advento da maquina transformou 0 tnunda e 0 homem. "0 que significa a

frase a revolu~ilo industrial explodiu? Signitica que a certa altura da decada de 1780, e

peJa primcira vez oa hist6ria da humanidadc, foram retirados os grilhoes do pader

produtivo das sociedades human as, que dai em diante se tomaram capazes da

l11uhipiicayao rapida, constante, e ate 0 preseme ilimitada. de homens. mercadorias e

servi~os". HOBSBA WM, (1977, p. 44).

Enquanto a Revoluc;ao Industrial trazia grandes beneficios materia is, em nada

contribuia para 0 bem-estar das classes lrabalhadoras. "Eram tao pavorosas cssas

condic;oes que os empregados das ffl.bricas inglesas tinham, no comec;o do seculo X1X.

urn nlvel de vida talvez inferior ao dos escravos nas plantac;5es americanaslt BURNS,

(1983, p. 692).

o progresso resultante das transformaC;6es de sociedades basicamente agrarias

para sociedades industriais trouxe atrelados problemas de competencia tecnica,

cientifica, e principal mente sociais.
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Em conseqOencia. surge a Administra<;:ao de ernpresas, como a ciencia capaz de

ajustar os recursos humanos e recursos tecnicos numa forma adequada para realizar os

objetivos da orgallizac;ao alraves do trabalho com individuos e grupos.

As organizac;:oes existem desde os primordios da humanidadc. Atualmente a

sociedade e composta par organizac;oes cujas atividades estao voltadas para a

produc;ao de bens au para a prestaC;30de servi<;:os.A Teoria Geral das Organizac;5es e

o campo de conhecimento humane que se ocupa do estudo das organizac;oes em gera!.

Quando as organizac;oes atingem urn certa porte precisam ser adrninistradas. A

administrac;ao trata do pianejamento, da orgallizac;ao, da dire<;ao e do controle dos

recursos humanos e recursos nao humanos (como recursos tlsicos e materiais, recursos

financeiros, recursos tecno16gicos, recursos mercado16gicos, etc.) a tim de alcan~ar

seus objeti vos.

a resultado da combinayao dos recursos humanos e nao humanos geram

resultados diferentes nas organizac;oeslempresas que de acordo com seu ramo de

atividades podem ser distinguidas em empresas industria is (que produzem bens de

consumo ou de produyao), empresas comerciais (que compram ou vend em

mercadorias e/ou produtos acabados) e empresas de presta<;ao de servi~os (que

oferecem trabalhos especializados como transporte, saude, edUCay30, comunicac;ao,

lazer, etc.).

Ao estudar as principais teorias administrativas, encontram-se no inicio do

secuto XX as primeiras teorias, cuja abordagem principal e a preocupa<;ao em

aumentar a eficiencia da industria par meio, inicialmente, da racionaliza<;ao do

trabalho.
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Assim, tem-se a Escola da Administra<;:ao Cientifica, desenvolvida nos Estados

Unidos, a partir dos trabalhos de Taylor. Era formada por engenheiros, como Frederick

Winslow Taylor (1856 -1915), Henry Lawrence Gantt (1861 - 1919) entre outros, e

prcocupava-se basicamente em aumentar a produtividade da ernprcsa. enfatizando a

am\lise, divisao e racionaliza,iio do trabalho do open\rio. Henry Ford (1863 -1947)

costuma ser inc1uido entre eles, pela aplica<;:aodestes principios nos seus negacios.

Foi tambem nos Estados Unidos, urn pais de tradiC;30 democnitica. que surgiu

um movimento de reac;ao aos rigidos conceitos mecanicistas da administra<;:ao

cientific3.

uA tim de corrigir a lendencia a desumaniz3c;ao no trabalho, e a aplic3C;3o de

metodos cientificos e precisos aos quais os trabalhadores deviam se submeter, surge a

Teoria das Relac;oes Humanas. Esta tcoria toi desenvolvida principaimente por

cientistas sociais, dentre os principais destacamos Kurt Lewin (1890-1947),0 fundador

da Psicologia Social, e George Elton Mayo (1880-1949)". CHIA VENATO, (1998, p.

133).

6.2.2 A intera,ao entre pessoas e organiza,oes

As pessoas passam a maior parte de seu tempo vivendo ou trabalhando dentro

de organiza<;oes. A produ<;ao de bens e servi<;os nao pode ser desenvolvida por pessoas

que trabalham sozinhas. Quanto mais industrializada for a sociedade, tanto mais

numerosas e complexas se tomam as organiza<yoes. Estas passam a criar um trernendo

e duradouro impacto sobre as vidas e sobre a quaJidade de vida dos individuos. As



pessoas nascem, crescem, sao educadas, trabalham e se divertem dentro de

organizac;oes. Sejam quais forem os seus objetivos: lucrativos, educacionais,

religiosos, politicos, sociais, filantr6picos, economicos etc., as organizac;ocs envolvem

as pessoas que se tornaram rnais e mais dependentes da atividade organizacionaL A

medida que as organiza<;oes crescem e se multiplicam, maior se torn a a complexidade

dos recursos necessarios a sua sobrcvivencia e ao seu crescimento. Chiavenato, (1995).

Dc um lado as organiz3(yoes sao constituidas de pessoas, e par outro lado, as

organizac;oes constituem para as pessoas urn meio pelo qual elas podem alcanc:;ar

muitos e variados objetivos pessoais como um minima de ClistO,de tempo, de esfon;o

e de con11ito, as quais nao poderiam ser alcanC;ados apenas atraves do estbrc;o

individual.

Sem as organizac:;oes e scm as pessoas que nelas atuam nao haveria

administrac;ao de recursos humanos. A Administrac:;ao de Rccursos Humanos e lima

especia1idade que surgiu com 0 crescimento das organizac;oes e corn a complexidade

das tarefas organizacionais. A Administrayao de Recursos Humanos trata do adcquado

aprovisionamcnto, da aplicaC:;3o,da manutenc;ao e do desenvolvimento das pcssoas nas

organizac:;oes.

Utiliza-se 0 conceito de sistemas, ou seja, a AdministTac:;ao de Recursos

Humanos c um sistema, porquc 0 meSIne permite uma maneira mais abrangente e

contingente de abordar a complexidadc das organizac;oes e a administrac:;ao de seus

recursos. Este conceite e lltil no senti de de visualizar nao s6 os fatores ambientais

internos e externos como urn todo integrado, mas tambcm 0 lugar e as func;oes des

subsistemas que 0 compocm. Apesar do fato de as organiza.yoes serem complexas. esse



conceito favorece uma maneira dc pensar quc ajuda a ultrapassar a complexidade e a

reconhecer a natureza dos complicados problemas. Chiavenato, (1995).

6.2.3 Introduyao ao estudo da motivayilo

A palavra motivac;ao significa mover para a aC;ao,vem do termo "motivo" - mov

- que significa "mover." Assim, etimologicameme motiV3yaO significaria os motivos

que levam as pessoas a a-rao. 0 motive e aquilo que impulsiona 0 individuo a agir de

determinada forma. Segundo HERSEY; BLANCHARD,

As pcssoas difercm, nao apenas em sua capacidadc,
mas tambcm em sua "vontade", ou "morivm;iio." A mOliva9ao de uma pcssoa
depcndc da for~a de seus motivos. Os motivos sao as vezes definidos como
necessidades, desejos 011 impulsos no interior do individuo. Os motivos sao
dirigidos para objetivos, e estes podem scr conscicntes ou inconscientcs. Os
motivos sao as "porques" do cOlllportamento. Excilrun e mantem a atividade
c dctcnninam a direCao geral do comportamcnto de urn individuo.
FWldmllcntaimcllIc, as motivos, ou neccssidadcs, sao as mol as da aC30
(1977, p. 12).

Assim, sao os motivos que dirigem 0 comportamento dos individuos em dire-rao

aos objetivos. Sob esse ponto de vista, 0 administrador ao pretender intluenciar 0

comportamento de uma pessoa, deve primeiro conhecer os motivos ou as necessidades

que sao imponantes para ela naquele momenta.

A Iistagem dos motivos e 0 primeiro passo para entender a motiva~ao, uma vez

que a experiencia indica que os mOlivos de uma pessoa nao sao necessariamente os

mesmos da outra. E, embora duas pessoas possam desejar a mesma coisa, 0

comportamento para sua obtcm;ao difere, fazendo com que as diferenc;as individuais

necessitem ser consideradas.

Em seus estudos sobre a motiva~ilo BERGAMINI afirma que "a motiva,ao e



tipicamente interior a cada urn, tida como uma fon;a propulsora cujas verdadeiras

origens se acham, na maioria das vezes, escondidas no interior do individuo e cuja

salisfayao ou insatisfay80 fazem parte integrante dos sentimentos experimentados par

ele mesmo como beneficos ou maleticos ao seu ajustamento motivacional". (1993,

pAS). Sobre a necessidade de considerar as diferen.;as individuais a autora afirma:

[ ... J a escolha de um ou outro objerivo possa eslar !igada a caracleristicas
proprias de cada personaJidade, alt~m de sofrer influencia das circtlnstfmcias
tipicas do momenta de vida pela qual a individua esta passando. Deve-se
lcmbmr que tudo isso foi se eslruturando ao lango de uma vida e que a
momento atua! liga-se fortemenlc a historia de vida de cada tim, portanlo,
alem dos fatores eXlrinsecos ao illdividuo, lida-se com variavcis inrrinsccas,
[ruto de sua diferenca individual de pcrsonalidadc c da logica entre os falos
ocorridos no passado ate 0 prescntc momento (1983, p.l 03).

Entao, a preocupa.;ao que surge e descobrir como os comportamentos exibidos

pelas pessoas poderiam estar Jigados as suas caracteristicas individuais e aos

sentimentos experimentados por essas pessoas em epocas anteriores que sao

detenninantcs em seu com.portamento no momento atua!.

Assim, em vista do que foi exposto. a proxima se((ao trata do estudo

comportamcntai, tambem chamado de behaviorismo.

6.2.4 A motivavao humana

Comportamentos como a passividade, ou a recusa de responsabilidade. sao

sintomas de uma doenc;:a denominada Insatisfa((ao das Necessidades Egoisticas. A

organizar;ao preocupa-se nao somente com a satisfar;ao das necessidades basicas dos

seus cmpregados, visto que aquele que na~ tenha a oportunidade de interagir e obter
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valoriza~ao profissionai, podera mostrar-se insatisfeito, ainda que disponha de

excelente remunera9ao.

6.2.4.1 Abordagem de McClelland

David McClelland', atraves da Teoria da Motival'ao pelo EXito elou Medo,

destaca tres motivQs (necessidades) que orientam a dinamica do comportamento

humano, como esta dcmonstrado no Quadro a seguir.

QUADROO!: TEORIA DA MOTIVACAO PELO EXlTO E/OU PELO MEDO

Necessidade Melo de Satisfa~iio

Realizal'iio - competir como forma de auto-avalia(fao

Afilia,ao - relacionar-se cordial e afetuosamente

Poder - exercer influencia

FONTE: MARTINS. (2004).

Esta tcori3 sustenta que diferentes individuos tern diferentes niveis de cada

motivo, mas nunea a inexistencia de qualquer deles, em especial 0 da realiz39ao

(motiv39ao peJa exito), aprendido inicialmente na inrnncia.

Esses motivos tern re\a'(3o intima a resolu,(ao de problemas. Sendo assim,

quando 0 individuo obtem sucesso, utilizando-se de determinado mcio (motivo),

tendeni repeti-Io para a so\uyao de outros problemas, 0 que caracterizanl 0 estilo da

pessoa.

'MARTINS, (2004).



A tcoria de McClelland equivale aos niveis mais elevados da hierarquia de

Maslow e se aproxima dos fatorcs motivacionais de Herzberg e, a exemplo deles,

tambem nao teve seus pressupostos comprovados cientificamentc.

McClelland obteve, no entanto, reconhecimento, a medida que suas ideias tern

auxiliado largamente a definit;3o de Chma Organizacional (Escala para Avaliat;ao do

Clima Organizacional), como sendo urn fator que aumenta a eficacia da entidade, na

propon;ao em que contribui para 0 alinhamento dos interesses individuais aos da

organiza~ao.

6.2.4.2 Teoria da avalia~ao cognitiva

Historicamente, os te6ricos da moti vaC;ao geralmente presumiam que

motiva~oes como realizac;:5es, rcsponsabilidade e compctencia sao independentes de

motivadores extrinsecos como alto sahirio, promoc;oes, boas relac;5es com a supervisao

e condi~aes de trabalho agradaveis, como explica Robbins, (1998).

A teoria de avaliac;ao cognitiva sligere 0 contnlrio, argumentando que quando

recompensas extrinsecas sao usadas pelas organiza~5es como pagamento para urn

desempenho superior, as recompensas intrinsccas que sao derivadas dos individuos

"fazerem 0 quc gostam", sao reduzidas. Em outras palavras, quando recompensas

extrinsecas sao dadas a algucm por desempenhar uma tarefa interessante, elas [azem 0

interesse intrinseco na tarefa diminuir segundo Robbins, (1998). As pessoas acabam

apenas procurando os efeitos salutares de uma boa remunera930 do que a satisfaC;3odo

lrabalho bem [eito.



6.2.4.3 A teoria da expectativa

A tcoria da expectativa argurnenta que a forya de uma tendencia para atU3r de

lima certa forma depcnde da fon;a de uma expectativa, de que 0 ata sera seguido por

um dado resultado e da atrayao que aquele resultado exerce no individuo. Em tcrmos

mais praticos. a tcoria da expectativa diz que urn empregado estani motivado a

cmpregar urn alto nivel de esfonyo quando acreditar que 0 esfon;o levari!. a uma boa

avaliay8.o de descmpenho; que lima boa 3valiayao de desempenho levani a

recornpensas organizacionais como urn bonus, urn aumento de salaTia au uma

promo<;ao; e que as recompensas satisfarao as metas pessoais do cmprcgado. A leoria,

portanto, enfoca tn,s rela,oes, como explica (ROBBlNS, 1998, p.118-120) a seguir:

a) Rela,ilo esfor,o-desempenho. A probabilidade percebida pelo individuo de que

empregar uma dada quantidade de esfon;o levara ao desempenho.

b) Relac;ao desempenho-recompensa. 0 grau em que 0 individuo acredita que atuar

num nivel especial levanl a obtenc;ao de urn resultado desejado.

c) Relac;ao recompcnsas-metas pessoais. 0 grau em que as recompensas

organizacionais satisfazem as metas Oll neccssidades pcssoais de lim individuo e a

at'rayao dcstas recompensas poteneiais para 0 individuo.

"A teoria da cxpectativa ajuda a explicar por que muitos tTabalhadorcs nao

estao motivados em seus empregos e apenas fazem 0 minimo necessario. Isto e

evidente quando observamos as tres relayoes da tcoria urn poueo mais

dctalhadamente". (ROBBINS, 1998, p.119).
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Resumindo, a chave para a teoria da expectativa e 0 entendirnento das metas de

urn individuo e a ligatyao entre estof«O C desempenho, entre desernpenho e

recompensas e, finaimente, entre as recompensas e a satisfa<;:ao individual de meta.

Urn cia de ulliao que pode conduzir sem duvida a diminuic;ao dos processos de

conflitos. como sera abordado na analise pela fala da cOITIUniC8«aO, para lidar com 0

conflito e necessaria conhece-Io.

6.2.5 Motiva~iioe abordagem comportamental

Somente podem-se julgar quae motivada esta uma pessoa mediante

obscrva-rao direta do seu comportamento. Desta maneira, e importante para 0

administrador compreender as razoes detenninantcs do comportamenlO dos

individuos. Elas tratam dos estados ou processos mentais que innuenciam a selec;ao do

componamento do individuo. Segundo Lopes as tres razces fundamentais sa03.

I. Percepc;ao. E 0 processo mediante 0 qual 0 individuo interpreta as experiencias a

sua volta.

2. Atitudes. 0 conceito de atitude apresenta intima relac;:ao com 0 de opinices e

valores. Em cada caso, 0 tenno representa uma preferencia, posic;ao all preconceito.

3. Mecanismos de defesa. E lim processo de comportamento adicional, usado quando

o feedback (informac;:ao de retorno) do componamento original indica que as

expectativas nao foram a\canc;adas. Entre os mecanismos de defesa tiguram:

repressao, agressao, inleriorizac;ao, compcnsac;ao, fantasia e racionalizac;:ao.

, LOPES, (1980, p. 34).
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Portanto, 0 comportamento ests vinculado as percep90es e as reac;6es do

individuo a detenninadas situ3c;oes e e a maneira como ele age em resposta aos

estimulos de seu ambiente.

A psicologia. na maiaria das abordagens, estuda 0 cornportamenta humano. 0

behaviohsmo aiem de ter esta preoclIpac;ao e Lima abordagem te6rica que se caracteriza

por dar enfase aos fatores ambientais, extrinsecos a pessaa e a aprendizagem

decorrente destes esthnulos. Para cles, existem relac;oes entre 0 componamento de urn

individuo em detcrminado momento e as acontecirnentos ocorridos em momentos

anteriores. "Postulam urn detcrminismo do passado. 0 que motiva 0 comportamento

sao as conseqO:encias dos efeitos produzidos pelo comportamento no passado do

individuo, ou seja, a recompensa ou puni<;i'io recebidas" AGUIAR, (1992, p. 265-266).

A abordagem comportamental enfatiza as ciencias do comportarnento na teoria

adminislrativa e busca solulYoes democnlticas e flexivcis para os problemas

organizacionais. Nessa abordagem a preocupac;:ao com a estrutura se desloca para a

preocupac;:ao com a dinamica e com os processos organizacionais, isto e, com 0

comportamento das pessoas na organizac;:ao. Veio signiticar uma direlYaodemocnltica

e humanistica e urn novo enfoque dentro da teoria administrativa.

No proximo capitulo 0 tema comportamento organizacional sera mclhor

exp\orado e discutido.

6.4 FATORES COMPORTAMENTAIS

6.4.1 Conceitua<;ao



A abordagem comportamental da ciencia administrativa propoe a ado<;ao de

uma posiyao humanistica e descritiva, mantendo portanto, a enfase nas pessoas.

Esta abordagem diferencia-se da apresentada por Jonh B. Watson", que

trabalhou ° enfoquc individual atraves da realiza<;ao de experimentos em laborat6rio,

analisando:

a) Aprcndizagcm;

b) Estimulo c rea,6es;

c) Habitos;

d) Etc.

o metoda de Watson evoluiu para a analise comportamental de grupos,

utilizada por Kurt Lewins na chamada Psicologia Social (Teoria das Relac;oes

Humanas) e a seguir para a Psicoiogia Organizacionai em urn sentido amplo, ainda que

nao desconsiderando os pequenos grupos sociais.

Desta forma, a Psicologia Organizacionai contribuiu decisivamente para 0

surgimenlo de uma teoria administrativa mais democratica e humanislica, a Teoria

Comportamental da Administrac;ao.

as dcfensores do "behaviorismo" atacavam duramente a Teoria Classica, em

fUI1c;aode seu excessivo mecanicismo, argumentando que 0 homem deveria pensar e

4 WATSON, J. B. (1878-1958). "Watson c considcrado 0 Pai da Psicologia Cicntifica pois dcmarcou-
sc, de ronna radical, de loda a Psicologia tradicional que liuha por objeto 0 estudo da consciencia e por
mctodo a introspec~iio. Nao Ilcga a exjslcncia da conscicncia nem a possibilidade do individuo sc
auto-observar, mas cODsidera que os estados de espirito bem como a procura das suas causas s6 podem
interessar ao sujeilo no funbito da sua vida pessoal" MARQUES, (2004).
5 "dcmonstra que as organiz.'lQoes sao um conjunto de processos em eCJuilibrio quase cstacionario,
eSlando sujeitas a urn conjullto de for~as opoSlas, mas de mesma rntcnsidade que mantcm os sistemas
em equilibrio ao longo do tempo" MOURA, (2002).
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criar mais.

as seguidores de Simon tambctn criticavam a Teoria das Rcla~oes Humanas,

pela sua ingenuidade, sugcrindo que a liberdade fosse complementada com mais

responsabilidade.

Quanta a teoria burocnitica, as comportamentalistas discordavam do modelo de

maquina adotado como meta fora explicativa da organizac;ao.

6.4.2 Contlito entre objetivos organizacionais e individuais

Neste ponto os behavioristas indicarn que 0 conflito entre os objetivos das

organizaf;oes e os individuais que cad a participante pretende a\canc;ar, nem scmprc se

deram muito bern. Os autares behavioristas tern feito distinc;6es entre problema,

dilema, e conflito. Um problema envolve lima dificlIldade que pode ser solucionada

dentro de urn quadro de referencia fonnulado pela organizac;ao, pclos precedentes

utilizados, pela solu98o ou pel a aplica9flo de diretrizes existentes~ urn dilema nao e
susceptiveJ de solu9ao dentro das suposic;oes contidas explicita ou implicitamente em

sua apresentac;ao, ele requer reformula<;ao e inovac;ao na sua abordagem~ urn conf1ito

signitica urn colapso nos mecanismos decis6rios normais, em virtude do qual urn

individuo au grupo experimenta diticuldades na escolha de uma alternativa de ac;ao.

Existe 0 contlito quando urn individuo ou grupo se defronta com urn problema de

decisao entre duas alternativas incompativeis entre si ou adota uma e se conlrapoe a

outra.
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Urn conflito deve ser percebido pela partes envo\vidas, "pod cmos definir

conflito. entaD, como urn processo que come~a quando uma parte pcrcebe que uma

outra parte afetou, au esta perto de afetar, negativamente alga pelo qual a primeira

parte se interessa" (ROBBINS, 1998, p.274).

Cris Argyris, atirma que a estrutura, a lideranc;a dirctiva e as regulamentos e

con troles administrativos existentes nas organizac;5es sao inadequadas para os

individuos maduros, pelo qual, pode existir urn contlilo entre individuo e organizac;ao.

Algumas dessas exigencias regulamentares sao incongruentes com as

necessidades dos individuos, dai surgindo a frustra<;ao, 0 conflito, 0 malogro e a curta

perspectiva temporal como resultantes previstos dessas incongruencias. Embora, seja

perfeitamente possivel a integrac;iio das necessidades individuais de auto-expresao com

os requisitos de produc;ao de uma organiza<;ao; as organiza<;oes que apresentam urn

alto grau de il1lcgrac;ao entre objetivos individuais e organizacionais, sao rnais

produtivas do que outras e; ao inves de rcprimir 0 desenvolvimento e ° potencial do

individuo, as organizac;oes podem contribuir em grau elevado para sua melhoria.

A responsabilidade pela integrac;ao de objetivos organizacionais e pessoais recai

sobre a alta administrac;ao. A interdependencia entre as necessidades do individuo e da

organiza<;ao e imensa, seus objetivos estao unidos, e ambas as partes devem contribuir

mutua mente para 0 equilibrio de seus respectivos objetivos.

6.4.2. I Processo decisorial

A Teoria da Decis6es nasceu com Herbert Simon, que a utilizou como base para



explicar 0 comportamento humane nas organizayoes. Na Teoria Componamental a

organizayao e concebida como urn sistema de decisoes. Ncsse sistema, cada pessoa

toma decisoes de forma racional e consciente, as quais VaGgerar componamentos ou

ayoes. Assim, as decisoes sao tomadas continuarnentc em todos os niveis hicnlrquicos

da organiza<;ao, em todas as areas, em todas as situa<;oes e par todas as pessoas.

A Teoria Behaviorista tern uma visao do homem diferente daquela cnfocada

pela Tcoria Classica (hom em cconomico) c pela Teoria das Rela<;oes Humanas

(homem social). Para os comportamentalistas, 0 homcm e visto como homcm

administrativo, par scr um tomador de decisoes racionais. Ncsta concep<;ao, os

trabalhadores opinam, decidem e colabaram para a solu<;ao de problemas.

Tada a decisao envolvc a pcrccpc;ao da situac;ao C 0 raciocinio. Isto e
fundamclllal para a compreensao do comportamento humane nas organizac;oes: 0 que

uma pcssoa aprecia c deseja intluencia aquilo que ve e interpreta, assim como 0 que ve

e interpreta influencia 0 que aprecia e deseja. Assim, a pessoa decide em func;ao de sua

percep,iio da situa,iio.

6.4.2.2 Teoria do equilibrio organizacional

Conceitos basicos desta tcoria:

a) Inccmivos: sao os I1pagamcntos" que a organizayao faz aos scus panicipantcs

(exemplo: salarios, beneticios, premios de prodm;ao, clogios, promoyoes,

reconhecimento, etc.);

b) Utilidade dos incentivos: cada incentivo possui determinado valor de utilidade que



varia de urn individuo para outro;

c) Contribui~oes: sao os Itpagamentos" que cada participante etetua a organiza~ao

(exemplo: trabalho, dedicac;ao, esforc;o, assiduidade, pontualidade, lealdade,

reconhecimento, etc.);

d) Utilidade das contribuiryoes: eo valor que 0 estbr~o de cada individuo tern para a

organiz3ry3o, a fim de que esta, alcance seus objetivos.

Postulados basicos desta teoria:

a) Urna organiza9ao e urn sistema de comportamentos sociais inter-relacionados de

numerosas pessoas, que sao os participantes da organiza~ao;

b) Cada participante e cada grupo de participantes, recebe incentivos (recompensas)

em troca dos quais faz contribuiryoes a organiza<;:ao;

c) Todo 0 participantc rnantcra sua participac;ao na organiza<;ao enquanto os

incentivos quc the sao ol·erecidos forcm iguais ou maiores do que as contribui<;:oes que

Ihe sao cxigidas;

d) As contribui<;:oes trazidas pelos varios grupos de participantes constituem a fonte

na qual a organiza<;:ao se supre e se alimenta dos incentivos que oferece aos

participantes;

c) A organizaryao continuara existindo somente enquanto as contribui<;:5es forem

suficientes para proporcionar incentivos em qualidade bastante para induzirern os

participantes a presta<;:aode conlribui<;:oes.

6.4.2.3 Teoria da aceita9ao da autoridade



E um fenomeno psico16gico, atraves do qual as pessoas aceitam as ordens e

decisoes dos superiores, sob certas condic;oes. Assim, a autoridade depende, nao do

superior, mas da decisao do subordinado de aceita-Ia au nao e da atitude do superior

em saber utilizar bern sua autoridade de modo a fazer com que seus subordinados

aceitem suas dccisoes em detrimentos de suas proprias.

6.4.3 Organiza90es de sucesso

o desenvolvimento da cultura organizacional apresenta-se como importante

ferramenta de suporte para a disseminac;ao e fortalecimento das novas diretrizes

requisitadas pelas mudanc;as. Entende-se por Cuitura Organizacional, como sendo "0

conjunto de conhecimentos importantes, como normas, valores, atitudes e crenc;as,

compartilhados pelos membras da organizac;ilo". TUSHMAN; NADLER, (1997, p.

302). A cultura organizacional pode ainda ser considerada como uma importante farya

para moldar e manter a identidade de uma organizayao.

A propria cui lura da organizac;ao pode, dependendo da prafundidade das

mudanc;as, sofrer aiterac;oes que venham exigir uma atenc;ao especial a cornunicac;ao

adequada a todos os colaboradores da instituic;ao e tarnbem todas as entidades com as

quais ela se relaciona, seja a nivel operacional, tatico OU estrategico.

o conhecimento das mudanyas especificas, como das eventuais alterac;6es nos

valores maiores da organizac;ao que rel1etirao em sua cultura, e de extrema

importancia para a correta compreensao par parte dos seus colaboradores. Uma

organizavao para obter sucesso deve possuir e cuidar de sua cultura organizacional.



6.4.4 A consistencia do comportamento humane

Con forme comenta ARGYLE, (1967, p.23), "a mesma pessoa pode comportar-

sc de modos bastante diferentes, quando e confrontado pelo que objetivamente e a

mesma situac;:ao".

Nos ultimos quarenta anos a Cic~nciase desenvolveu mais do que em quase tada

a hist6ria da humanidade, grac;:as it prospcridade de nosso mundo e a iniciativa de

muitos curiosos. autodidatas, pesquisadores e cientistas propria mente. Algumas dessas

descobertas tornaram-se ptlblicas, com maior au mcnor facilidade, de acordo com a

maturidade de cada cultura e a necessidadc coletiva de conhecimento para resolver

determinados problemas.

Segundo MINICUCCI, (1983, p.98), "modemamente, confere-se grande

import:incia aos possiveis efeitos de diferentes estruturas de organizac;:ao na eficiencia

humana".

Uma grande parte a pesquisa psicologica consiste em alterar cxperimentalmente

a situayao c obscrvar a cspecie de comportamcnlo que se produz. A mcsma pessoa, em

diN!rcnles ocasioes, pode revelar grandes variac;oes no monlante de agressividade,

inquietac;ao, amizade ou dominio exibido. COlltudo, individuos na mesma situac;ao, par

exemplo, numa aula, nao reagem todos da mesma maneira.

Se veriticar consistencia numa serie de lais situa<;oes. e possivel prever como

uma pessoa se cornportara em toda uma categoria de circlinstancias similares. Ha

tambelll outros fatores envolvidos: alguns conferencistas sao mais mac;antes e algumas



salas de conferencias mais abafadas, de modo que uma propon;ao mais elevada dos

presentes acabanl por dormir. Para preyer se uma determinada pessoa adormecera

numa dada ocasiao, precisamos conhecer suas caracteristicas pessoais a sua

personalidade e a natureza da situa<;:ao. Assim, conquanto urn comportamento

particular passa variar em conseqOencia de fatores situacionais, uma pessoa (A) pode

reagir consistenternente de um modo mais sonolento, mais inteligente ou mais

neur6tico do que outra pessoa (B). De fato, he provas abundantes de que as pessoas se

comportam consistentemente dessas maneiras nao sao, simpiesmente, coie<yoes de

isolados reflexos condicionados, como se supunha outrora, mas respondem situa<yoes

diferentes com grande consistencia.

o maior numero de provas para tal eonsistencia de personal idade provem da

analise fatorial dos tra'Yosde personalidade.

As pessoas sao submetidas a uma serie de testes, ou 0 seu comportamento e

registrado nurn detenninado nllmero de situa90es diferentes.

6.4.4.1 0 comportamento no trabalho

Segundo DTMlTRIUS, (2000, p. 0 I), "gra~as as habilidade de interpretar as

pessoas que adquiri no decorrer dos anos, eu deveria ter facilidade para tomar

melhores decisoes na minha vida pessoal - quem permito que se tome intimo e 0 que

espero da pessoa depois disso"

A motiYa<;:aodiz respeito aos objetiYos que sao almejados~ as capacidades, aos

recursos e dotes com que isso e feito; eo estilo, a maneira como os mesmos objetivos



sao alcanyados. Da maior relevancia para os nossos atuais intuitos sao as necessidades

de tiliac;ao e poder. Diversos estudos estatisticos do comportamento social mostram

que as duas principais dimensoes de variac;ao sao calor-frio e poder-dependencia,

correspondendo a atuac;3.o desses dois impulsos. Por outro lado, 0 tipo de relayao

social que urna pessoa busca e aquele que e obtido podem nao ser 0 mesmo,

especialmente no caso do pader. A agressao e outro impulso relevante para °
comportamento social, mas, ao ioves dos demais, nao e tao facilmente suscitado e,

portanto, nao constitui urn cornponente tao comum do comportamento de urn

individuo. Essas motivac;oes interpessoais podem ser todas consideradas como desejos

de uma detenninada reayao por parte de outras pessoas que elas reajam calorosamente,

aceitem ou fomeyam intluencia etc.

Para KARDEC, (1978, p.IS), "embora as [entativas de moditlcar ou substituir

atitudes assentem nos mesmos principios de aprendizagem, e evidentemente muito

mais dificil mudar ou esquecer atitudes do que aprende-Ias".

As diferenC;3s individuals, no comportamento, podem ser analisadas atraves das

diferenc;as em motivac;ao, capacidade e estilo expressivo. A capacidade, ou recursos

habeis no comportamento social, ainda nao toi estudado a fundo, embora se saiba que

algumas pessoas sao capazes em certos dotes, tais como entrevistas, psicoterapia,

persuasao e ensino. Provavelmente, um individuo que e fraco em percepyao pessoal,

na capacidade de avaliar as emoc;oes, atitudes au reac;oes de autros tende a ser

igualmente fraca nas demais capacidades.

Para ARGYLE, (1967, p.46), "uma das ciosas mais importantes, a respeito da

imerac;ao social, e ter ela como resultado as pessoas gostarem au nao gostarem umas



das outras"

Cada individuo possui urn estilo caracteristico de intera<;ao, isto e, tenta suscitar

a desejada rea<;aode outras pessoas de determinadas maneiras. As dimensoes segundo

as quais estes aspectos do comportamento podem ser utilmente analisados ainda nao

sao conhecidas.

6.4.4.2 Satisfa,ao no trabalho

A satisfa<;ao no trabalho e medida par varios tipos de cscalas de atitude

ministradas em forma de questionario, no sentido em que as perguntas dizem

claramente respeito a satista<;:aoobtida em diversos aspectos do trabalho, sendo que os

fatores sociais sao de considenivel importancia na satist"il<;aono trabalho, de acordo

com uma serie de estudos pioneiros neste setor

Apurou-se que 0 estilo de supervisao afeta a satisfa<;:aono trabalho: as metodos

que produzem alto rendimento geral geram tambem maior satisfa<;ao no trabalho.

Registraram-se diferen<;:asentre companhias centre diferentes se<;:5esde companhias,

refletindo causas especiais de queixa, tais como saiario, condi<;:5esde trabalho e outros

assuntos. Algumas tirmas cxecutam pesquisas regulares a lim de localizarem wis areas

de descontentarnento, para que possam ser retificadas.

As expectativas no trabalho tern sido cada vez rnais reconhecida pelos

psicoJogos industriais como uma das causas de satisfa<;:aono trabalho. No estudo com

rnecanicos e contadores, a que acima fizemos referencia. verificou-sc que as periodos

de satisfa<;:aoparticlilarmente elevado ocorrido quando as individllos oblinham exito



au reconhecimento pelo trabalho realizado, e nao em consequencia de fatores sociais e

sim urn sentimento de progresso au de realizac;:aopessoal.

Enormes diferenc;:as existem entre a satisfaC;:80no trabalha de diferentes grupos.

as gerentes, as pessaas de profissoes liberals e as professores sao as individuos mais

satisfeitos, seguidos pelos trabalhadores especiaJizados e as empregados de escrit6rio,

enquanto os semi-especializadas e os nao-especializados sao os menos satisfeitos. lsso

e parcial mente devido, scm duvida, as diferen93s de remuneraC;:30e de pOSiC;:30social,

alem das diferenc;:as na variedade, interesse e liberdade de ac;:ao. Encontram-se

diferenc;:as individuais de satisfac;ao no trabalha, mesmo quando as condic;:oes de

trabalho sao identicas.

as efeitos da satisfac;:ao no trabalho sobre outras variaveis tern sido objeto de

cotlsideraveis controversias. A maiaria dos industriais aceitou como axiomatica a

afirmac;:ao de que nos trabalhadores felizes trabalham mais", porem as pesquisas

usando escalas de satisfac;ao no trabalha nao encontraram qualquer tendencia

consistente nessa direc;ao: era simplesmente inexistente qualquer reiayao entre essas

duas variaveis. Evidentemente, se a produc;:ao total durante urn longo perfodo for

considerada, maior soma de trabalho foi feita por urn operario satisfeito, visto que a

falta ao trabalho e a substituic;ao de mao-de-obra serao menores. E provavel que as

pessoas reajam de maneiras diferentes, umas ficam mais satisfeitas quando podem

trabalhar com calma. outras querem dar duro para esquecer seus problemas.

6.4.4.3 0 ser humano como diferencial compelitivo



Nao obstante 0 fate de haverem muitas variaveis que contribuam para 0 maior

ou menor nivel de sucesso de uma organiza~ao, entre eias, a utiliza~ao de tecnoiogias

de vanguarda, ° posicionarnento mercadol6gico adequado e a existencia de um

pianejamento estrategico bern elaborado, sao as pessoas que vern a ser, cada vez mais,

oreal fator de diferencia~ao entre as empresas de sucesso e as que fracassam. Tambem

CHIA VENATO, (1999, p. 43) destaca 0 papel das pessoas na empresa:

Bens humanos, porttlnto, nos tlpresentam um paradoxo. Como as pessoas
constitucm a sua vantagcm compctitiva, a cmprcsa precisa invcstir nelas,
desenvolve~las e ceder~lhes espa~o para sellS lalentos. QUaJlro mais ela fizer
iSIO,mnis enriqueceni sells passaportes e aumentara a mobilidade potencial
das pessoas. Nao ha, entrctmllo, como escapar do paradoxo, pois nao se pode
se dar ao luxo de deixar de investir nesses bens movcis. J{, se pode perceber
a Iransfomm~ao nas culturas de 1I0SsaSempresas. Atualmente, a organiza~ao
nao pode exigir lealdadc de seu proprio pessoal. Pelo contrario, ela precisa
conquistar essa lealdade, pois ml0 ha razao \ogica ou economica para que
csses bens mio passcm para urn canto melhor, se 0 Cl1contrarem.

As relac;oes no ambiente de trabalha passaram par diversas mudanc;:as nos

ultimos anos, principal mente a partir da decada de 80 devido ao rapido

desenvolvimento da tecnoiogia. Essa altera~ao produziu um irnpacto direto na atuac;:ao

dos recursos humanos que ticaram rrente ao desafio imposto peJa nova realidade;

abandonar a postura focada em processos burocraticos para outra posic;:ao: a de

alavancar 0 cresci menta das organizac;oes dos rccursos criativos e inovadores das

pessoas.



7 Ac,:UES

7.1 "MOTIV ANDO VENCEDORES"

7.1.1 Descriyao da Ayao

Palestras motivacionais e dinamicas em grupo para osjogadores profissionais.

7.1.2 Justificaliva

Devido os jogadores estarem scmpre colocados it prova, individualrnente e no coletivo.

se filz necessaria que a motiv39ao pessoal e do grupo estejam scmprc em equilibria.

Existem diversas formas de oscHar a auto-estima para a excelencia na interaC;:3o

portanto. as paieslras motivacionais, seraa essenciais na busca de resultados.

7.1.3 Objetivos

Buscar melhores resultados nas competiyoes e na formayao de atletas protissionais ern

suas atividades. Os maus resultados e 0 baixo rendimento dos atletas em detenninados

period os, 1hzcom que se busque uma 50Iu<;:;10 imediata.

7. 1.4 Quadro 2 - Cronograma



HORARIO DATA !ATIVIDADE

18:00 as 19:30 07/09/2004 Palestra Superac;ao

18:303S 19:15 18/09/2004 Dinamica de Grupo

18:00 as 19:30 28/09/2004 Palestra Moti vac;ao

18:30 as 19:15 0511012004 Dinamica de Grupo

7.1.5 Quadro 3 - Or9amento

Forma de pagamento: Penn uta de 40 ingressos de cadeira superior no valor de R$

50,00 parajogos de competit;ao oficial.

ATIVIDADE VALOR

Palestra Superat;ao R$ 500,00

Dinamica de Grupo R$ 500,00

Palestra Motiv3yao R$ 500,00

Dinamica de Grupo R$ 500,00

Valor Total da At;ao: R$ 2.000,00

7.1.6 Avaliat;ilo

o resultado obtido com as palestras motivacionais e dinamicas de grupo refletirao nos

resultados dcntro de campo. as jogadores que tivcrem descoberto a maneira individual

de se motivar estarao ajudando 0 coletivo. Com urn bate-papo informal com 0 grupo

estaremos levantando as possiveis hipoteses de uma desmotiv89aO, descoberta durante

as palestras e dinamicas, para que elas nao voltem a ocorrer.



7.2 "CORICOMENDO"

7.2.1 Descriyao da ay30

Jogo americana com informacroes institucionais do Clube

7.2.2 Justificaliva

Como os jogadores de fulebol passam por varios clubes em periodos curtos de lempo,

a empatia muitas vezes naD tica fortalecida. 0 jogo americana com textos hist6ricos

contando epocas emocionantes do c1ube servini para que, em perfedos curios como

nos almoc;o dos atletas. estes possam conhecer lim pOlleD mais sabre 0 Coritiba. 0

material sera dividido em 4 edic;oes/mes e utilizado pelo pcriodo de 4 meses. por todos

as dias da semana, no horaTio do ahnoc;o. No mes de dezcmbro, alem das quatro

edit;oes semanais. sera feita uma edic;ao especial de encerramento.

7.2.3 Objelivos

Manter todos as jogadores informados sabre as glarias e a hist6ria do Coritiba Foot

Ball Club afim de formaT uma iigac;ao mais emocional ao ambiente de trabalho.

7.2.4 Quadro 4 - Cronograma

Data Atividade

01110/2004 Diagramac;ao



0211012004 Envio de arte para grafica

04/10/2004 Retorno da gnifica

0611012004 Distribuic;ao do material

7.2.4. I Periodo de implementa~iio da a~iio

Inicio: 06109/2004

Termino: 31112/2004.

7.2.4.2 Quadro 5 - Distribui,ilo do material

Mes Material

Selembro - De 06109/2004 a 10109/2004 Edi,ao n' 0 limes 0 I

De 1310912004 a 17/09/2004 Edi,ao nO02/mes 0 I

De 20109/2004 a 24/09/2004 Edi,ao n' 03lmes 0 I

De 27/0912004 a 01110/2004 Ed i,iio n' 04/mes 0 I

Ouilibro - De 0411 0/2004 a 0811 012004 Edi,iio n' o limes 02
I

De 1111012004 a 15/1012004 Edi,ao n' 02/mes 02

De 18/1012004 a 22/10/2004 Edi,iio n' 03lmes 02

De 25/1012004 a 2911 0/2004 Edi,ao nO04/mes 02

Novembro -De 0111112004 a 05111/2004 Edi,ao nOOllmes 03

De 08/1 112004 a 12111/2004 Edi,ao nO02/mes 03

De 1511112004 a 1911112004 Edic;ao nO 03/mes 03

De 22111/2004 a 26/11/2004 Edi,ao n' 04/mes 03

Dezembro - De 2911 112004 a 03112/2004 IEdi,ao n' Ollmes 04

De 06112/2004 a 10112/2004 Edi,i!o n' 02/mes 04

De 13112/2004 a 17/1212004 Edil'ao n' 03/mes 04

De 20112/2004 a 24112/2004 Edi,ao n' 04/0105 04

De 27/12/2004 a 3111212004 Edil'ao especial de
encerramento



7.2.5 Or9amento

Forma de pagamcnto: Permuta de espa~o de 3cm x 2cm interne no Jornal Na~ao Coxa

e uma plaea no estadio durante lim ana.

Valor Total da A,ao: R$ 2.300,00

7.2.6 Avalia,iio

Para avaliar esta a~ao se faz necessaria a observa9ao diari3 do grupo durante 0 tempo

de pennanencia no refeit6rio. A mane ira como as jogadores iraQ se portar diante do

material gratico mostrani se ha uma interatividade.

7.3 "CONVIVENDO COM SAUDE"

7.3.1 Descri9ao da a,ao

Ginast ica labom! para as funcionarios intemos

7.3.2 Justificativa

Com 0 intuito de aproximar as pessoas e pader proporcionar uma melhoria oa saude, 0

projcto de ginastica laboral sera ideal para converter cans3yo fisico em descontra~ao.

A aula nao sera apenas urn momento de relaxamento e alongarnento e sim uma forma

de aliviar dores causadas pelo usa intense de materiais de trabalho como 0

computador. Em cada setor, um funcionario treinado passara os exercicios para 0 resto



da tunna com 0 acompanhamento de lima personal trainer. uma vez por semana. A

scssao das aulas duraraem media 20 minutos.

7.3.3 Objetivos

Os problemas de coluna e tendinite dos funcionarios tern destaJcado as equipes de

trabalho por alguns dias. Portanto com as aulas a prevenC;3osera nosso objetivo.

Cuidando da saude dos funcionarios sera possiveJ obter lim rendimento e um

aproveitamento maior das tarefas executadas.

7.3.4 Cronograma

7.3.4.1 Quadro 6 - Periodo de implementa9ao da a9ilo

Inicie: 04110/2004

Termine: 30112/2004

Periodo Dura,ae

04/1012004 a 08110/2004 100 minutos

1111012004 a 1511012004 100 minutes

18110/2004 a 2211012004 100 minutes

2511012004 a 29/1 012004 100 minutos

03/11/2004 a 0511112004 60 minutos

08111/2004 a 12/1112004 100 minutos

16/1112004 a 19/1112004 80 minutos

22/1112004 a 26111/2004 100 minutes

29/1112004 a 0311212004 100 minutos

06/12/2004 a 10/12/2004 100 minutes



13/1212004 a 17Il212004 100 minutos

20/12/2004 a 23/l2/2004 80 minutos

2711212004 a 30llZ/2004 80 minutos

Total: 20 horas durante a
vl_aencia

7.3.5 Quadro 7 - Or,runento

Projeto da personal trainer R$ 500,00

04 (quatro) visitas da personal trainer R$ 800,00

Valor lolal da a,lio: R$ 1.300,00

7.3.6 Avalia,ao

A a,lio em prol de uma melhoria nas condi,oes de lrobalho e no desempenho do

funcionario sera avaliada juntamente com 0 departamento de reCUfSOS humanos que

sera 0 responsaveJ em veriticar se 0 numcro de faltas e atrasos por motivos de

atestados medicos diminuiram no periodo.

7.4 "IDENTlFICACAO PESSOAL"

7.4.1 Descri,ao da al'ao

Elabora~ao de lay-out para os cartoes pessoais e a cria~ao de crachas para todos os

funcionarios.

7.4.2 Justificativa



Devido as funcionarios nao possuirem identificaC;30 pessoal no primeiro cotltato com

visitantes e fomecedores, se faz necessaria a criac;ao de um cracha de identificaC;3o e

de um cartao pcssoal para possi vcis contatos.

7.4.3 Objetivos

Facilitar a identifica<;:ao das pcssoas de todos os departamentos dentro e fora da

illstituic;ao.

7.4.4 Quadro 8 - Cronograma

Data Atividade

02/0812004 Brainstonn

03/08/2004 Elabora,ao de lay-out

03/08/2004 Diagrama,ao

04/08/2004 Envio para grafica

09/08/2004 Retomo da grafica

09108/2004 Distribuic;ao

7.4.5 Quadro 9 - Or,amento

Atividade Valor

lmpressao de cartao de visita R$ 1.204,00

(gratica)

Imprcssao dos crachas (gratica) R$ 81,00

Valor total da ",ao: R$ \.285,00

7.4.6 Avalia<;iio



A identificac;ao pessoal de cada funcionario ira responder se este sentiu-se mais

importante e autoconfiante depois de utiJizar 0 material desenvolvido. 0 usa diario

tambern mostrara a aceitacrao por parte dos funcionarios.

7.5 "FIDELIZANDO CONSELHEIROS"

7.5.1 Descri,ao da a,ao

Brinde, em forma de adesivo comemorativo aos 95 anos do clube, para cada

conselheiro ativo no quadro deliberativo.

7.5.2 Juslificativa

as conselheiros tern papel significativo para a instituicrao tanto na participacrao do

Conselho quanta na arrecadac;ao do clube pois estes participam com mensalidades.

Portanto, em cornemoracrao aDs 9S anos do ciube, acharnos viavel presentea-Ios com

exclusividade como torma de agradecimento e reconhecimento pclos anos de

fidelidade que estes representam.

7.5.3 Objetivos

Fidelizar este elo para continuar a parceria e criar novas lac;os proporcionando emoc;ao

a quem conhece e panicipa da hist6ria do clube.

7.5.4 Quadro 10 - Cronograma



Data Atividade

05110/2004 Confec9ao da arte

06/10/2004 Envio da arte para a gnifica

11110/2004 Entrcga do produto pela grafica

12110/2004 Distribuir;ao do adesivo na confraternizayao dos 95 31105.

7.5.5 Quadro II - Or9amento

Atividade Valor

Artc R$ 100,00

Impressao R$ 150,00

Valor total da "9aO R$ 250,00

7.5.6 Avalia9ao

Durante a confratcrniza\!ao de 95 anos do Coritiba se faz passivel avaliar a aceitayao

do material pelos conselheiros. tendo um feedback imediato do grau de aceitayao.



8 CONCLUSAO

Dentro do Coritiba Foot Ball Club foi possivel diagnosticar, atraves de

pesquisa, alguns problemas. Estudando conceitos de comunicayao nas organizayoes,

moti vayao e fatores comportamentais pudcmos verificar que os problemas sao

principalmente na cornunicayao interna

Elaboramos ac;oes visando a motivac;ao e a interac;8.odo ptlblico interne afim de

promover a realizayao pessoal de cada funciomlrio dentro da instituic;ao. Estas ac;oes

servcm de apaio para que as seres humanos se tornem competitivQs e se autoavaliem

11amaneira de relacionar-se e exercer sua inf1uencia. E 0 que nos mostra a Teoria da

Motiva,ao pelo Exito e/ou pelo Medo de McClelland.

As ac;oes propostas servirao de apaio para que as necessidades dos individuos

sejam supridas e seus objetivos dirigidos. Pais, conforme Hersey; Blanchard, (1977),

os motivQs que levam uma pessoa a se motivar e 0 que 0 leva a excitar-se perante os

desafios.

A analise do comportamento organizacional, assim como a aplicac;ao de ac;oes

que resultem no desenvolvimento, estao se estabelecendo finnemente como urn campo

proprio de estudo por meio de teorias e tecnicas de pesquisa.

as programas de motiva<;:aoe anaiises de comportamento organizacionai devem

ser rcalizados no Coritiba, pelos profissionais de Reia~5es Publicas que, como urn

todo, conhecem a estrutura da empresa bern como suas carencias. E desta fanna que 0

profissional pode moditicar e solucionar problemas atraves de a~5es e projetos de

comunica9aa.
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APENDICES

Rotciro de Entrevista (qualitativn):

1 - Depanamento a seT pesquisado~
2 - Escolha de funcionario com maior tempo 110deplo.;
3 - Grau de satisfayao do funcionario no dpto.;
4 - ltens fundamcntais para que a equipe trabalhe em harmonia;
5 - Como e 0 relacionamento entre os funciomirios do depto.,
6 - Grau de interesse em programas de motiva9ao;
7 - Como 0 funcioniuio se sentiria mais motivado;
8 - Disposiy30 dos funcionarios para realizar programas de motiv3yao;
9 - Como ele adquire informayoes a respeito da instituiyao (resultados, programas, ayoes ...);
10 - Existem muitos boatos entre os departamcntos e se influencia na 1l10livac;:ao do grupo;
II . Pontos positivos do programa;
12 - Pontos negativos do programa;
13 - Resultado cspemdo;

Perguntns:

I - Qual departamento voce trabalha e hia quanto tempo?
2 - Voce estil. satisfeilo com a fun((ao que exerce?
3 - 0 que voce acredita ser fundamental para que uma equipe trabalhe em harmonia?
4 - Como e 0 relacionamento entre os funciomirios do deplo.?
5 - Voce aeha valido programas de motivayao para integrayao do grupo?
6 - Como voce se senti ria mais motivado?
7 - Qual a disponibilidade do grupo em participar de programas de motivayiio.
8 - Como voce adquire informayoes a respeito da inslituiyao?
9 - Existem I11Ultos boatos no departamento ou entre os deptos., cles inllueneiam na
motivayuo do grupo?
10- De exemplos positivos que os programas podem gerar.
11 - De exemplos negativos que os program as podem gerar.


