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CULTURA E MOTIVAÇÃO
1. Cultura Organizacional
1.1. Conceito, Processo de Criação e Subculturas
A cultura organizacional pode ser analisada sob três perspectivas conceituais:
• valor – o conjunto de valores, hábitos e crenças em vigor numa organização,
que define padrões de comportamento e de atitudes para ações e decisões;
• identidade – produção de uma realidade grupal, distinguindo cada organização das demais; e
• mecanismo instrumental – elementos que definem como as pessoas agem,
interpretando a realidade das organizações.
A divulgação ampla da cultura organizacional permite que os stakeholders1 se
relacionem de forma mais objetiva e precisa com a organização. Se eu manifesto
interesse em integrar uma organização, o conhecimento prévio da sua cultura é fator importante para reflexão da compatibilidade com as minhas aptidões e valores
pessoais. Assim, a cultura gera impacto no comportamento, na produtividade e nas
expectativas dos empregados.
Entender a cultura de uma organização significa conhecer suas “regras do jogo”.
Essas regras são compartilhadas por todas as pessoas já socializadas, isto é, que
já se integraram à cultura da organização. É dizer, portanto, que a cultura organizacional é o conjunto daquelas características peculiares da organização, com
valores compartilhados por todos os seus membros.
1

A expressão stakeholders significa “parte interessada”.
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Esquematizando:

Uma das “pegadinhas” de provas sobre o tema é a mistura de conceitos de clima
e cultura organizacional.
Apenas relembrando, perceba que o clima organizacional está ligado à maneira
como o colaborador percebe a organização com sua cultura, suas normas, seus
usos e costumes. É como ele interpreta tudo isso e como ele reage, positiva ou
negativamente, a essa interpretação.
Já a cultura organizacional é o conjunto de valores, hábitos e crenças em vigor
numa organização, suas relações e sua hierarquia, definindo os padrões de comportamento e de atitudes que governam as ações e decisões mais importantes da
administração (LACOMBE e HEILBORN, 2003).2
Em síntese:
• Clima – termo avaliativo.
• Cultura – termo descritivo.

2

LACOMBE, F. J. M.; HEILBORN, G. L. J. Administração: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2003.
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Para Maximiano (2002),3 a cultura organizacional pode criar desvios no comportamento dos indivíduos e, com isso, prejudicar a capacidade de solucionar os
problemas de relacionamento interno (MAXIMIANO, 2002). Essas anomalias são
chamadas de disfunções da cultura organizacional.
A disfunção é tudo aquilo que não funciona corretamente, cuja função se apresenta prejudicada, com anomalias. Assim, o autor apresenta exemplos adicionais
de disfunções da cultura:
• dificuldade de entender e processar mudanças ambientais;
• resistência generalizada à necessidade de mudança interna;
• dificuldade de aceitar outras culturas e pontos de vistas alheios;
• tendência a subestimar outros grupos, especialmente concorrentes e clientes;
• uso excessivo de jargão ou vocabulário ocupacional, como disfarce para a
falta de solidez intelectual, prejudicando a comunicação com outros grupos;
• tendência a utilizar mais recursos para cuidar da própria organização do que
no desempenho da missão ou no atendimento dos clientes.
Pois bem, tradicionalmente, o processo de criação da cultura organizacional
ocorre de três maneiras:
• os fundadores contratam e mantêm empregados que pensem e sintam as
coisas da mesma forma que eles;
• os fundadores doutrinam e socializam esses empregados de acordo com sua
forma de pensar e de sentir; ou
• os fundadores estimulam os empregados a se identificar com eles e a internalizar seus valores, suas convicções e premissas.
3

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital. 3.
ed. rev. São Paulo: Atlas, 2002.
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Indo mais fundo
Vamos analisar o item pela seguinte ótica:
Se eu manifesto interesse em integrar uma organização, o conhecimento prévio
da sua cultura é fator importante para reflexão da compatibilidade com as minhas
aptidões e meus valores pessoais, não é mesmo?
O mesmo ocorre com a organização! Ela não deseja se relacionar com indivíduos que são contrários à sua cultura. Logo, para que isso não ocorra, três opções
de ações se destacam: (1) contratar gente da mesma “vibe” da organização;
(2) “domesticar” aqueles que não estão habituados com a cultura; e (3) por
meio da introjeção dos valores, como ocorre em cultura fortes (algo do tipo “ou
vai ou racha”).

Esquematizando:

O autor Edgar H. Schein4 traz um conceito de cultura organizacional sob a perspectiva do produto do aprendizado pela experiência comum de um grupo. Esse
autor elaborou o seguinte conceito para o termo “cultura organizacional”:
Conjunto de premissas que um grupo aprendeu a aceitar como resultado da solução de
problemas de adaptação ao ambiente e de integração interna. Essas premissas funcionam suficientemente bem para serem consideradas válidas e podem ser ensinadas a
novos integrantes como sendo a forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas de adaptação externa e integração interna.
4

SCHEIN, E. Organization culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1985.
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Schein coloca no contexto do aprendizado da cultura organizacional a
perspectiva de poder haver várias “culturas” diferentes em uma organização,
chamadas de subculturas. Segundo ele, o problema em cultura organizacional é
distinguir as particularidades de diversos grupos sociais dentro de uma cultura
mais ampla.
As subculturas derivam da cultura organizacional, possuindo aspectos comuns com a cultura dominante. Esses aspectos essenciais, que caracterizam e
fundamentam a cultura organizacional, compõem o que se denomina de “personalidade” da cultura.
Isso nos leva a afirmar que, dentro de uma organização, poderemos encontrar
subculturas conflitantes entre si, como aquelas presentes em departamentos ou
setores com objetivos distintos. Vejamos um exemplo.
Exemplificando:
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1.2. Níveis e Elementos da Cultura Organizacional
A cultura organizacional é composta tanto por aspectos formais como por aspectos informais. Esse quadro de aspectos formais e informais pode ser ilustrado
conforme mostra o esquema a seguir.

Assim, muitos aspectos da cultura organizacional são percebidos com facilidade,
enquanto outros são de difícil percepção.
Na concepção de Chiavenato (2010),5 esses aspectos formais e informais da cultura organizacional podem ser analisados, classificados e detalhados em três níveis:
• primeiro nível – nível dos artefatos visíveis: comportamentos e criações. Dentro de uma visão ampla, a cultura é vista como os valores e as expectativas
comuns, da mesma forma que as histórias, as lendas, os rituais e as cerimônias. São apenas os sintomas da cultura, seus artefatos visíveis; o que
realmente importa são as premissas básicas que estão por trás dessas aparências, isto é, aquilo que justifica os valores e as expectativas.
5

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
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Constituem o nível da cultura mais superficial, visível e perceptível. São as coisas que cada um vê, ouve e sente quando se depara com uma organização cuja
cultura não é familiar. Artefatos são todas aquelas coisas que, no seu conjunto, definem uma cultura e revelam como a cultura dá atenção a elas. Incluem produtos,
serviços e padrões de comportamento dos membros de uma organização.
Quando se percorrem os escritórios de uma organização, pode-se notar como
as pessoas se vestem, como falam, sobre o que conversam, como se comportam,
quais as coisas que são importantes e relevantes para elas. Os artefatos são todas
as coisas ou eventos que podem nos indicar visual ou auditivamente como é a cultura da organização. Os símbolos, as histórias, os heróis, os lemas, as cerimônias
anuais são também exemplos de artefatos.
• Segundo nível – nível dos valores compartilhados ou valores visíveis e conscientes: correspondem às prioridades dadas ao desempenho na função, à
capacidade de inovação, à lealdade, à hierarquia e às maneiras de resolver os
conflitos e problemas, entre outros. Esses valores se manifestam também na
estrutura organizacional, nas políticas, nas normas e nos mecanismos para o
exercício da autoridade.
São os valores relevantes que se tornam importantes para as pessoas e que definem as razões pelas quais elas fazem o que fazem. Funcionam como justificativas
aceitas por todos os membros. Em muitas culturas organizacionais, os valores são
criados originalmente pelos fundadores da organização.
• Terceiro nível – nível das pressuposições ou premissas básicas: essas premissas dizem respeito ao que se pensa sobre a natureza humana, sobre a existência e as relações sobrenaturais, sobre o relacionamento com o ambiente,
sobre a natureza das relações humanas e da intimidade entre as pessoas e
da atividade humana, do trabalho e do divertimento, da realidade e da ética,
os quais constituem o terceiro nível da cultura.
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Constituem o nível da cultura organizacional mais íntimo, profundo e oculto.
São as crenças inconscientes, percepções, sentimentos e pressuposições dominantes em que os membros da organização acreditam. A cultura prescreve a maneira
certa de fazer as coisas adotadas na organização, muitas vezes, por meio de pressuposições não escritas nem sequer faladas.
Portanto, os artefatos constituem o primeiro nível da cultura, mais superficial,
visível e perceptível, e o terceiro nível da cultura organizacional (ou cultura corporativa) compreende as pressuposições básicas, compostas pelas crenças inconscientes nas quais todos os membros acreditam.
Tal como em um iceberg, os aspectos formais ficam na parte visível e os aspectos informais ficam na parte invisível.
Esquematizando:

São sempre cobrados em provas os vários elementos que constituem a cultura
organizacional, dos quais destacamos os seguintes:
• ambiente organizacional – o lugar da organização na sociedade, ou seja, o
ambiente de atuação da organização.
• normas – conjunto de regras, escritas ou não, que orientam a forma como as
ações devem ocorrer e como as pessoas devem proceder para que a organização alcance seus objetivos e atinja os resultados esperados.
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• ritos – atividades relativamente elaboradas e planejadas que combinam várias formas de expressão cultural e muitas vezes têm consequências tanto
práticas quanto expressivas. São praticados com a finalidade de perpetuar,
no dia a dia, os valores organizacionais e de tornar a cultura mais coesa. Em
síntese, são exemplos de atividades que têm consequências práticas e expressivas, tornando a cultura organizacional mais tangível e coesa. Os mais
comuns são (BEYER e HARRISON, 19866):
− ritos de passagem: usados para facilitar a mudança de status, seja no
caso de introdução, seja no treinamento de pessoal;
− ritos de degradação: usados para dissolver identidades sociais e retirar
seu poder, como nos casos de demissão, afastamento de alto executivo,
“encostar” alguém, denunciar falhas ou incompetências publicamente etc.;
− ritos de reforço: celebração pública de resultados positivos, reforço de
identidades sociais e seu poder;
− ritos de renovação: visam renovar as estruturas sociais e aperfeiçoar
seu funcionamento, como programas de desenvolvimento organizacional,
assistência ao empregado, team building etc.
− ritos de redução de conflitos: usados para restaurar o equilíbrio em
relações sociais perturbadas, reduzindo os níveis de conflitos e agressão,
como nos casos de barganha coletiva;
− ritos de integração: usados para encorajar e reviver sentimentos comuns
e manter as pessoas comprometidas com o sistema social. Comumente
usados nas festas de Natal, rodadas de cerveja, jogos.
6

BEYER, J.; HARRISON, T. How an organization´s rites reveals it´s culture. Organizational Dynamics, 1986. Apud: Maria Tereza Leme Fleury, op. cit., p. 27-26.
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Alguns exemplos de ritos nas organizações: happy hour (aquela cervejinha depois
do expediente, às sextas-feiras, teoricamente); aniversariantes do mês; recepção
de calouros; festas de fim de ano.

• rituais – métodos e procedimentos detalhados, seguidos fiel e regularmente.
Além disso, podem ser elaborados para atividades como trabalho, distração,
reconhecimento e reuniões das administrações.
• enredos – sucessão de acontecimentos que constituem a ação. Assemelham-se ao conceito de histórias.
• histórias – relatos de eventos passados que ilustram e transmitem normas e
valores culturais mais profundos.
• cerimônias – eventos especiais nos quais os membros da organização celebram os mitos, heróis e símbolos da empresa.
• políticas organizacionais – representadas pelas políticas de recursos humanos, como, por exemplo, empresas em que o superior de uma unidade tem uma sala exclusiva, enquanto outras adotam a política de portas
abertas e situam a pessoa ocupante dessa mesma posição em baias ou
estações de trabalho.
• linguagem doméstica – os vários meios de identificar membros de uma cultura, microcultura ou contracultura, pois eles trazem em si os símbolos que
geram os rituais presentes numa organização.
• valores – crenças e conceitos que moldam o contorno cultural de um grupo,
estabelecendo padrões de comportamento, de avaliação e de imagem. Em
uma organização, o sistema de valores baliza e demonstra claramente quais
as prioridades e o caminho que a empresa normalmente deseja seguir na
busca dos seus objetivos. O valor tem sentido ético.
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• mitos – são as figuras imaginárias, alegorias, geralmente oriundas da interpretação de fatos não concretos, que são utilizadas para reforçar crenças organizacionais com o intuito de manter certos valores históricos.
• símbolos – símbolos consagrados e que refletem o modo de existir de cada
um dos mitos presentes na corporação, conhecidos como ícones que trazem
em si os ritos presentes.
• heróis – pessoas que corporificam os valores e o caráter da organização e de
sua cultura. Cuidado para não confundir os heróis componentes da cultura
organizacional com os heróis da “Marvel Comics”. É que os heróis da cultura organizacional podem ser tanto os “bandidos” como os “mocinhos”. Ou
seja, independem de serem personalidades com carisma ou sem carisma.
Resumindo, os heróis de uma cultura organizacional dizem respeito àquelas
pessoas que, mesmo ausentes, deixaram uma marca, fixaram uma forma de
pensar, seja positiva ou negativa.
• tabus – têm a função de orientar comportamentos e atitudes, principalmente
enfocando questões de proibição ou de coisas não bem-vistas ou não permitidas.
• crenças – referem-se às postulações definidas como verdadeiras na organização.
• rede cultural – é o transportador dos valores da corporação e de sua mitologia
heroica, já que é esse o meio de comunicação básico, ainda que informal, dentro
da organização. A única maneira de se conseguir que se façam as coisas e de
compreender o que realmente está ocorrendo é utilizar eficazmente essa rede.

1.3. Mudança da Cultura Organizacional
O gerenciamento da cultura organizacional envolve uma polêmica de opiniões
diversas. Enquanto alguns autores não consideram tal gerenciamento viável, ou-
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tros o concebem como estratégia necessária para a administração em tempos de
mudanças imperativas.
No entanto, para fins de concursos, fique sempre com a segunda corrente: a
cultura organizacional pode ser gerenciada, ou seja, pode sofrer alterações!
Diferentemente do clima, mudar uma cultura organizacional não é nada fácil.
Essa mudança se torna ainda mais difícil em culturas fortes, principalmente em organizações nas quais a cultura deu certo durante muito tempo.
Esquematizando:

Portanto, se a cultura forte é positiva em situações estáveis, pode ser um problema quando há necessidade de mudanças. Mudar a cultura significa mudar a
forma de pensar e agir das pessoas, logo a mudança de cultura desafia hábitos
enraizados de pensamento e ação.
Note que a cultura de uma organização não pode ser mudada por meio de uma
norma da administração superior ou por meio de uma votação. Quando se quer
mudar a cultura de uma organização, é preciso mudar o sistema que a gerou e a
reforçar a partir dos hábitos e das tradições.
Além disso, é necessário compreender que:
• a cultura deve ser mudada pelo motivo certo;
• a mudança requer envolvimento de todos que a compõem;
• essa mudança cultural é um processo.
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Sempre que a afirmação disser que a mudança da cultura organizacional é algo
rápido, nem pense duas vezes: marque-a como errada!

De maneira alguma, mudar uma cultura será um processo rápido.
Por exemplo, as práticas, comparadas aos valores, são mais fáceis de sofrer mudanças. Nesse sentido, os valores, para mudarem, seguem uma dinâmica própria.
Um processo possível de mudança cultural é a utilização do processo “de
cima para baixo”, ou seja, partindo da alta administração da empresa. Esse
processo é uma forma de encorajar as pessoas a agir de modo diferente. Mas,
ainda assim, a mudança cultural é um processo participativo e despende tempo
para que isso ocorra.
É importante destacar que a cultura possui uma via de mão dupla: de um
lado, a necessidade de mudança e adaptação para garantir a atualização e modernização; e, de outro, a necessidade de estabilidade e permanência para garantir a
identidade da organização.
Em suma, a cultura organizacional pode ser adaptativa e flexível, buscando
sempre a adoção de novos hábitos para acompanhar as mudanças no ambiente
externo. No entanto, as organizações devem possuir certa dose de estabilidade à
mudança, pois podem gerar caos e tensão, além de incertezas junto aos membros
da organização.
O Japão, por exemplo, é um país que convive com tradições milenares ao mesmo
tempo em que cultua e incentiva a mudança e a inovação constantes.
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Idalberto Chiavenato,7 ao destacar a mudança da cultura e do clima organizacional, destaca que diversas variáveis da cultura e do clima são observadas antes,
durante e após as ações de mudança, o que ele chama de capacidade inovadora.
Essa capacidade inovadora é composta por quatro requisitos:
• adaptabilidade – a capacidade de resolver problemas e de reagir de maneira
flexível às exigências mutáveis e inconstantes do meio ambiente. Para ser
adaptável, a organização deve ser flexível, para poder adaptar e integrar novas atividades, e ser receptiva e transparente a novas ideias, venham elas de
dentro ou de fora da organização;
• senso de identidade – o conhecimento e a compreensão do passado e do
presente da organização e a compreensão e o compartilhamento dos seus
objetivos por todos os participantes. No DO não há lugar para alienação do
empregado, mas para o comprometimento do participante;
• perspectiva exata do meio ambiente – a percepção realista e a capacidade de
investigar, diagnosticar e compreender o meio ambiente;
• integração entre os participantes – para que a organização possa se comportar como um todo orgânico e integrado.

1.4. Dimensões e Tipologias da Cultura Organizacional
Uma primeira classificação que trata das dimensões da cultura organizacional
é a classificação sob as dimensões objetiva e subjetiva, a qual toma por base os
elementos da cultura organizacional.
A dimensão objetiva da cultura organizacional se refere aos artefatos (símbolos) criados pela organização e instalações físicas que refletem seus valores.
7

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna
administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
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Por sua vez, a dimensão subjetiva da cultura organizacional alcança os padrões
compartilhados de crenças, suposições e expectativas dos integrantes.
Esquematizando:

Fela Moscovici8 também apresenta uma proposta de dimensões da cultura organizacional, amplamente aceita pelos autores do tema cultura organizacional. Para a
autora, a cultura compõe-se de três dimensões interdependentes:
• ideológica – conjunto de normas e valores, regulamentos, política administrativa, tradições, padrão de conduta esperado, estilo de gestão, que governam
e controlam o funcionamento organizacional. É a função reguladora, função
de autoridade dentro da organização. Engloba não só as leis formais, mas
também costumes, rituais, padrões e códigos informais, isto é, não estabelecidos oficialmente, mas obedecidos tacitamente;
• material – conjunto de instrumentos, processos, know-how, divisão de
tarefas, layout, racionalização de trabalho, recursos materiais, cronogramas, redes de comunicação, metodologia de serviços. Engloba o grau de
maior ou menor estrutura das funções, grau maior ou menor de certeza
8

MOSCOVICI, F. Renascença organizacional. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988.
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das tarefas e contato com o meio ambiente. Na verdade, a dimensão material é o conjunto de variáveis objetivas da organização que trata das
questões relativas às tarefas;
• psicossocial ou política – conjunto das manifestações afetivas dos indivíduos que compõem a organização, manifestações subjetivas de idiossincrasias
(características de comportamento peculiar de um indivíduo), características dos comportamentos grupais. Engloba as percepções, os sentimentos e
as reações positivas ou negativas. A dimensão psicossocial é o conjunto de
variáveis subjetivas da organização, ou seja, são os aspectos emocionais do
trabalho, despertados pelo tipo de tarefa e pela cultura organizacional.
Esquematizando:

Quanto às tipologias, primeiramente, destacamos, a seguir, os diversos tipos
de cultura organizacional, na visão do autor Robbins (2005).9
• Culturas adaptativas: caracterizam-se pela sua maleabilidade e flexibilidade
e são voltadas para a inovação e a mudança. São organizações que adotam e
fazem constantes revisões e atualizações em suas culturas adaptativas. Caracterizam-se por criatividade, inovação e mudanças. De um lado, a necessi9

ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
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dade de mudança e a adaptação para garantir a atualização e modernização
e, de outro, a necessidade de estabilidade e permanência para garantir a
identidade da organização.
• Culturas conservadoras ou não adaptativas: caracterizam-se pela manutenção de ideias, valores, costumes e tradições que permanecem arraigados e que não mudam ao longo do tempo. São organizações conservadoras que se mantêm inalteradas como se nada tivesse mudado no mundo
ao seu redor.
Organizações religiosas, como o judaísmo ortodoxo, são exemplos desse tipo de cultura.

• Culturas fortes: seus valores são compartilhados intensamente pela maioria
dos funcionários e influenciam comportamentos e expectativas.
Empresas como IBM, 3M, Merk, Sony e Honda estão entre aquelas que ostentam
culturas fortes.
A cultura forte é vital para o desenvolvimento organizacional, entendendo que
as pessoas se relacionam e se orientam na organização em decorrência da percepção da cultura dominante.
Uma cultura forte terá uma influência maior sobre o comportamento de seus
membros por causa do grau de compartilhamento e intensidade, o que cria um clima interno de alto controle comportamental.
Assim, quanto mais forte a cultura organizacional, menos os executivos precisam se preocupar em desenvolver regras e regulamentos para orientar o comportamento de seus funcionários, pois essa orientação é introjetada por eles à medida
que aceitam a cultura organizacional.
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Esquematizando:

• Culturas fracas: são culturas mais facilmente mudadas.
Como exemplo, uma empresa pequena e jovem, iniciando suas atividades, com
maiores facilidades para a administração e comunicação de novos valores. Isso
explica a dificuldade que as grandes corporações têm para mudar sua cultura.
As culturas fracas apresentam-se como culturas sem integração normativa, sem
regras e sem valores, nas quais os indivíduos seguem para lados opostos ao determinado pela instituição.
Esquematizando:
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É importante destacar que definir uma organização como de cultura adaptativa ou
dinâmica não significa afirmar que essa organização muda facilmente ao sabor das
conveniências da gestão de topo, tal como, por outro lado, a estabilidade cultural
de uma cultura conservadora não deve ser confundida com imobilismo.
Esquematizando:

Vistos os tipos das culturas segundo o autor Robbins, vamos, agora, apresentar
a tipologia de Daft10 para as culturas organizacionais ou corporativas: cultura adaptativa, cultura de missão (aquisição), cultura de clã e cultura burocrática. Segue
uma descrição dessas quatro culturas, segundo o autor.
A cultura adaptativa detecta e reage com rapidez às mudanças do ambiente e
é muito focada em satisfazer o cliente. Os seus colaboradores são encorajados a
ter um comportamento empreendedor e a não se contentar apenas em reagir. Eles
devem ativamente criar a mudança.
10

DAFT, R. L. Administração: tradução da 2ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning,
2010.
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A inovação, a criatividade e a tomada de risco são valorizadas e recompensadas. Esse tipo cultural é comum em empresas dos setores de internet, marketing,
eletrônicos e cosméticos porque elas precisam mudar rapidamente para atender às
demandas dos clientes.
O Google é destacado como exemplo de empresa com essa cultura.
A cultura de missão (aquisição) possui uma visão estratégica clara e difundida
por todos os seus membros, de modo que todos sejam capazes de internalizar o futuro desejado. O futuro internalizado molda o comportamento dos indivíduos para
a competitividade e uma constante busca por resultados que, quando atingidos,
são bem recompensados.
A organização é preocupada em atender clientes e focada no ambiente externo,
mas sem a necessidade de mudança rápida.
A InBev é apresentada como exemplo da cultura de missão por adotar como seus
valores-chave o profissionalismo, a ambição e a agressividade.
A cultura de clã se baseia na participação dos membros nas decisões da organização e, por isso, gera grande envolvimento. Em vez de definir regras, comportamentos a serem seguidos, espera-se que todos estejam comprometidos e saibam
decidir o que fazer.
Um dos principais valores é o de cuidar dos empregados e garantir que eles tenham o que é preciso para estarem satisfeitos e serem produtivos. Companhias nas
indústrias de moda e varejo adotam essa cultura com frequência, porque ela libera
a criatividade dos empregados para a rápida mudança de gosto.
Um exemplo dessa cultura é a Wegmans, uma cadeia familiar de setenta e um
supermercados que considera o comprometimento e a satisfação dos empregados
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como a chave para o sucesso da rede. Ela investe pesado no desenvolvimento dos
empregados e nos programas de suporte, e os funcionários recebem o poder para
usar a sua própria iniciativa e criatividade para atender aos clientes.
A cultura burocrática é baseada em definir normas e comportamentos que todos
devem seguir. Existe um menor envolvimento do indivíduo, mas, em contrapartida,
uma grande consistência, conformidade e colaboração entre os membros.
Essa organização se torna bem-sucedida por ser integrada e eficiente.
Um exemplo de organização com essa cultura é a Pacific Edge Software, que colocou com sucesso em prática elementos da cultura burocrática para garantir que
todos os seus projetos ficassem dentro do prazo e do orçamento. Os fundadores
implantaram intencionalmente uma cultura de ordem, disciplina e controle.
A ênfase em ordem e foco significa ter empregados que, em geral, vão para
casa às 18h, em vez de trabalhar a noite toda para terminar um projeto importante. Apesar de muitas vezes ser cuidadoso significar ser lento, a empresa conseguiu
manter o passo com as demandas do ambiente externo.
Esquematizando:
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Chiavenato (2005)11 propõe dois tipos de classificação da cultura organizacional:
• estilo tradicional e autocrático – voltado para a hierarquia verticalizada, o trabalho é individual, cauteloso e analítico e as promoções são feitas de acordo
com o tempo de empresa, e não pelo desenvolvimento pessoal;
• estilo participativo e democrático – baseado na participação e colaboração de
toda equipe, que, por sua vez, tem autonomia na hora da decisão, fazendo
com que o poder seja descentralizado, e sua promoção é realizada por meio
do desempenho individual.
As diferenças entre uma cultura e outra são assim elencadas pelo autor:
Estilo TRADICIONAL

Estilo PARTICIPATIVO

Autocrático

Participativo

Hierárquico e verticalizado

Igualitário e horizontalizado

Impositivo

Colaborativo

Formal

Informal

Centralizado

Descentralizado

Trabalho isolado e individualizado

Trabalho em equipe autônoma

Analítico e cauteloso

Intuitivo e ousado

Conservador e avesso a riscos

Inovador e disposto a riscos

Orientado para custos e controles

Orientado para serviços e qualidade

Remuneração e promoção baseadas no tempo
de casa

Remuneração e promoção baseadas no
desempenho

2. Motivação
2.1. Conceito, Elementos e Características
A expressão “motivação” origina-se do latim movere, que significa “mover”. É
aquilo que é suscetível de mover o indivíduo, de levá-lo a agir para atingir algo e
de lhe produzir um comportamento orientado.
11

CHIAVENATO, I. Gerenciando com as pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
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Isso quer dizer que cada pessoa tem suas próprias motivações. O sentido que
cada uma atribui àquilo que faz e lhe dá satisfação é próprio apenas daquela pessoa.

Objetivos difíceis, porém atingíveis, motivam os funcionários. Portanto, a motivação requer proporcionar desafios na vida e no trabalho, aumentando as emoções.

Assim, a motivação no trabalho caracteriza-se pelo esforço despendido
pelo indivíduo para cumprir objetivos e metas previamente estipulados, ainda que dificuldades e obstáculos afetem seu desempenho profissional por
um breve período.
Chiavenato (2005)12 destaca que os três elementos fundamentais da definição
de motivação são: objetivos organizacionais, esforço e necessidades individuais.
Para o autor, quando uma pessoa está motivada, ou seja, está temporariamente
satisfeita ou satisfazendo suas necessidades individuais, ela tenta dar o melhor de
si em seu trabalho.
Contudo, altos níveis de esforço nem sempre conduzem a um desempenho ou
resultado favorável, a menos que sejam canalizados na direção que possa beneficiar a organização. Assim, devemos considerar a direção do esforço tanto quanto a
sua intensidade. O esforço bem direcionado e consistente com o objetivo organizacional a alcançar é o tipo de esforço que se deseja.
Finalmente, a motivação é um contínuo processo de satisfação de necessidades
individuais. Se não houvesse necessidades individuais, muito provavelmente não
estaríamos falando sobre motivação humana.
12

CHIAVENATO, I. Gerenciando com as pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
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Andrade e Amboni (2007)13 definem quatro características básicas que servem
de parâmetros para a definição de motivação:
• a motivação é definida como um fenômeno individual – cada pessoa é única e todas as teorias maiores assim o consideram;
• a motivação é descrita, geralmente, como intencional – considera-se que
esteja sob controle do trabalhador, e comportamentos que são influenciados
pela motivação são vistos como escolhas de ação;
• a motivação é multifacetada – os fatores de maior importância são o que
mantêm as pessoas ativas (estímulos) e a força de um indivíduo para adotar
o comportamento desejado (escolha comportamental);
• o propósito das teorias de motivação é predizer comportamento – a motivação não é comportamento em si e não é desempenho; motivação se refere
à ação e às forças internas e externas que influenciam a escolha de ação de
um indivíduo.
No entanto, apesar de ser algo relacionado ao individual de cada pessoa, a autora Cecilia Whitaker Bergamini14 leciona que a motivação contém características
intrínsecas e extrínsecas.
A motivação intrínseca tem origem em fatores internos ao indivíduo. Nesse
tipo de motivação, não há necessidade de existir recompensas, visto que a tarefa
em si própria representa um interesse para o indivíduo. Daí se afirmar que existe
maior comprometimento com a organização. Está relacionada com a felicidade e
com a realização pessoal.
13

14

ANDRADE, R. O. B.; AMBONI, N. Teoria Geral da Administração – das origens às perspectivas
contemporâneas. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2007.
BERGAMINI, C. W. Motivação nas organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
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A motivação extrínseca, ao contrário da intrínseca, pressupõe que o
comportamento humano pode ser planejado, modelado ou mudado por
meio da utilização adequada dos vários tipos de recompensas ou punições
disponíveis no meio ambiente. Para essas características, a motivação é
sinônimo de condicionamento.
Então podemos chegar à seguinte conclusão: a motivação é um processo intrínseco (fatores internos), mas que pode sofrer influência do meio externo.
Esquematizando:

Esclarecendo
Quando para satisfazer uma necessidade temos prazer pela própria ação, estamos
diante da motivação intrínseca, ou seja, a atividade se justifica por ela mesma.
Assim, quando um aluno está aprendendo algo que tem vontade (está em si mesmo
a motivação para aprender), temos a motivação intrínseca. No entanto, quando sua
motivação é, por exemplo, tirar boas notas porque a família o pressiona, sua motivação é extrínseca.
Aplicada ao ambiente organizacional, é quase consensual o fato de que o comportamento e a produtividade dos membros de uma organização vinculam-se, inicialmente, ao fator “motivação”.
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A relação da motivação com o comportamento e com a produtividade é estabelecida quase que de forma espontânea. O comportamento é percebido como sendo
provocado e guiado por metas da pessoa, que realiza um esforço para atingir determinado objetivo. Como consequência desse processo, a produtividade relaciona-se
com o impulso ou com a tendência a realizar determinados comportamentos.

2.2. Ciclo Motivacional
O ciclo motivacional é o processo pelo qual as necessidades condicionam o
comportamento humano, levando-o a algum estado de resolução.
Para Idalberto Chiavenato, 15 a necessidade, quando surge, rompe o equilíbrio do organismo, causando um estado de tensão, insatisfação, desconforto
e desequilíbrio.
Esse estado leva o indivíduo a um comportamento ou uma ação capaz de descarregar a tensão ou de livrá-lo do desconforto e do desequilíbrio. Se o comportamento for eficaz, o indivíduo encontrará a satisfação da necessidade e, portanto, a
descarga da tensão provocada por ela. Satisfeita a necessidade, o organismo volta
ao estado de equilíbrio anterior e à sua forma normal de ajustamento ao ambiente.
Temos, portanto, a primeira solução: a satisfação.
No entanto, a satisfação das necessidades nem sempre é plenamente alcançada. Pode existir uma barreira ou um obstáculo que impeça a satisfação da necessidade. Toda vez que a satisfação é bloqueada por uma barreira, ocorre a frustração.
A frustração impede que a tensão existente seja liberada e mantém o estado de
desequilíbrio e tensão.
Além da satisfação ou frustração da necessidade, o ciclo motivacional pode ter
uma terceira solução: a compensação (ou transferência). A compensação ocorre
15

CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo: Makron Books, 2000.
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quando o indivíduo tenta satisfazer uma necessidade impossível de ser satisfeita
por meio da satisfação de uma outra necessidade complementar ou substitutiva.
Assim, a satisfação de outra necessidade aplaca a necessidade mais importante e
reduz ou evita a frustração.
Esquematizando:

Dessa forma, as necessidades humanas podem ser satisfeitas, frustradas ou
compensadas.

2.3. Teorias Motivacionais
Basicamente, temos duas grandes classificações das teorias motivacionais: as
teorias de conteúdo e as teorias de processo. No entanto, alguns autores ainda
consideram uma terceira classificação: as teorias ambientais.
As teorias de conteúdo se concentram nas necessidades internas que motivam
o comportamento. Esses modelos também são chamados de estáticos porque observam apenas pontos no tempo e, assim, são orientados para o passado ou para
o presente. Embora essas teorias não possam prever necessariamente a motivação
ou o comportamento, elas podem oferecer uma compreensão básica sobre o que
motiva os indivíduos.
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São exemplos de teorias de conteúdo:
a) Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas – Maslow;
b) Teoria das Necessidades Adquiridas – McClelland;
c) Teoria ERC – Alderfer;
d) Teoria dos Dois Fatores – Herzberg;
e) Teorias X e Y.
As teorias de processo objetivam explicar o processo pelo qual se inicia, mantém e termina a motivação. Elas operam com variáveis do processo e explicam a
participação de cada uma e a natureza da interação, bem como procuram analisar,
na sua sequência, o processo motivacional e os fatores que dirigem o comportamento. As teorias de processo foram desenvolvidas para explicar plenamente o
processo de motivação em termos dos fatores que dirigem o comportamento, ou
seja, como os indivíduos são motivados.
São exemplos de teorias de processo:
a) Teoria da Expectativa – Vroom;
b) Teoria da Equidade – Adams;
c) Teoria do Reforço – Skinner;
d) Teoria da Fixação de Metas – Locke e Latham;
e) Teoria da Autoeficácia – Bandura;
f) Teoria Z – Ouchi;
g) Teoria das Características da Função – Hackman e Oldham.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

33 de 115

GESTÃO DE PESSOAS
Cultura e Motivação
Prof. Adriel Sá

Esquematizando:

Já as teorias ambientais enfocam, genericamente, a sustentação ou a manutenção do comportamento ao longo do tempo. Tratam a motivação como uma variável
predominantemente independente, ou seja, considerando que uma necessidade ou
meta específica é a causa de um desejo particular, o qual resulta em certos tipos
de comportamento.
São exemplos de teorias ambientais:
a) Teoria da Aprendizagem Social – Rotter e Bandura;
b) Teoria da Avaliação Cognitiva – Deci e Ryan;
c) Teoria de Campo – Lewin.

2.3.1. Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas –
Abraham H. Maslow
A Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, de Maslow, afirma
que a satisfação das necessidades do homem é importante tanto para a sua parte
física quanto para sua parte mental. Ao satisfazer uma necessidade, ela deixa de
ser motivadora e, por isso, troca-se o nível da pirâmide. Perceba, portanto, que se
trata de uma teoria de conteúdo, pois busca definir o que motiva.
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Em síntese, Maslow entende que a motivação, em regra geral, é temporal e
passageira: é um processo cíclico. Logo, o comportamento é um processo contínuo de resolução e satisfação de necessidades conforme vão surgindo problemas ou situações.
Esclarecendo
Uma necessidade de lazer é uma necessidade fisiológica, certo? Suponhamos que
Raymundo considera estar no último nível de motivação da pirâmide de Maslow
(autorrealização). Mas, em um certo dia, conhece no aparelho celular de sua irmã,
Procópia, um aplicativo chamado “WhatsApp” e encanta-se com o “lazer social
digital”. Raymundo agora afirma que precisa urgentemente adquirir um aparelho
celular que suporte esse aplicativo. Ora, Raymundo não estaria, depois desse fato,
adentrando ao nível 1 de necessidade da pirâmide? Certamente que sim.
Segundo essa teoria, temos cinco níveis a serem “escalados” por um ser humano:
• atender as necessidades básicas, fisiológicas ou de sobrevivência;
• atender as necessidades de segurança;
• atender as necessidades sociais, de associação ou afetivas;
• atender as necessidades de status ou autoestima;
• atender as necessidades de autorrealização ou crescimento.

São consideradas necessidades de ordem primária, ou baixa ordem, as necessidades básicas ou fisiológicas (nível 1) e as necessidades de segurança (nível 2).
São consideradas necessidades de ordem secundária, ou de ordem elevada, as necessidades sociais, de associação ou afetivas (nível 3), as necessidades de status ou autoestima (nível 4) e as necessidades de autorrealização ou crescimento (nível 5).
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Ordem Primária ou Baixa Ordem
As necessidades básicas, fisiológicas ou de sobrevivência são aquelas que se relacionam com o ser biológico, tais como a necessidade de manter-se vivo, respirar,
comer, descansar, beber, dormir, ter relações sexuais etc. Aplicadas à motivação no
trabalho, referem-se às necessidades de horários flexíveis, conforto físico, intervalos de trabalho etc.
As necessidades de segurança são aquelas que estão vinculadas à ausência de
perigo, de se estar em ordem, com segurança. No trabalho, relacionam-se com
estabilidade no emprego, plano de saúde, seguro de vida etc.
Ordem Secundária ou Ordem Elevada
As necessidades sociais, de associação ou afetivas são necessidades de se manter relações humanas com harmonia, ou seja, de sentir-se parte de um grupo, ser
membro de um clube, receber carinho e afeto dos familiares e amigos. No ambiente de trabalho, vinculam-se às necessidades de conquistar amizades, manter boas
relações, ter superiores gentis etc.
As necessidades de status ou autoestima envolvem o reconhecimento das nossas capacidades por nós mesmos e pelos outros. Em geral, é a necessidade de se
sentir digno, respeitado por si e pelos outros, com prestígio e reconhecimento, poder, orgulho etc. Aplicadas à motivação no trabalho, referem-se às necessidades de
responsabilidade pelos resultados, reconhecimento por todos, promoções ao longo
da carreira, feedback etc.
As necessidades de autorrealização ou crescimento incluem aproveitar todo o
potencial próprio, ser aquilo que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de conseguir. Relaciona-se com as necessidades de estima, de autonomia, de
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independência e de autocontrole. No trabalho, envolve os desafios, a necessidade
de influenciar nas decisões, ter autonomia, autodesenvolvimento profissional etc.
Esquematizando:

De acordo com Chiavenato (2003),16 a teoria da hierarquia de necessidades de
Maslow pressupõe os seguintes aspectos:
• somente quando um nível inferior de necessidades está satisfeito ou adequadamente atendido é que o nível imediatamente mais elevado surge como determinante do comportamento. Em outros termos, quando uma necessidade
de nível mais baixo é atendida, ela deixa de ser motivadora, dando oportunidade para que um nível mais elevado possa se desenvolver;
• nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide de necessidades. Algumas pessoas – devido às circunstâncias de vida – chegam a se preocupar fortemente com necessidades de autorrealização; outras estacionam
nas necessidades de autoestima; outras, ainda, nas necessidades sociais;
enquanto muitas outras ficam ocupadas exclusivamente com necessidades de
segurança e fisiológicas, sem conseguir satisfazê-las adequadamente. São os
chamados “excluídos”;
16

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna
administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
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• quando as necessidades mais baixas estão razoavelmente satisfeitas, as necessidades localizadas nos níveis mais elevados começam a dominar o comportamento. Contudo, quando alguma necessidade de nível mais baixo deixa
de ser satisfeita, ela volta a ser fator predominante no comportamento, enquanto continuar a gerar tensão no organismo. A necessidade mais importante ou mais premente monopoliza o indivíduo automaticamente a organizar a
mobilização das diversas faculdades do organismo para atendê-la;
• cada pessoa possui sempre mais de uma motivação. Todos os níveis atuam
conjuntamente no organismo, dominando as necessidades mais elevadas sobre as mais baixas, desde que estas estejam suficientemente satisfeitas ou
atendidas. Toda necessidade está intimamente relacionada com o estado de
satisfação ou insatisfação de outras necessidades. Seu efeito sobre o organismo é sempre global e conjunto, e nunca isolado;
• qualquer comportamento motivado é como um canal pelo qual, muitas necessidades fundamentais, podem ser expressas ou satisfeitas conjuntamente;
• qualquer frustração ou possibilidade de frustração da satisfação de certas necessidades passa a ser considerada ameaça psicológica. Essa ameaça é que
produz as reações gerais de emergência no comportamento humano. Essas
reações de emergência alteram significativamente o comportamento, assim
como o grau de motivação do indivíduo para realizar tarefas que não estejam
relacionadas com a eliminação dessa frustração.

2.3.2. Teoria das Necessidades Adquiridas – David McClelland
Para a Teoria da Realização, dos Motivos Humanos ou das Necessidades
Adquiridas, de McClelland, as necessidades são aprendidas e socialmente adqui-

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

38 de 115

GESTÃO DE PESSOAS
Cultura e Motivação
Prof. Adriel Sá

ridas com a interação do ambiente. Desse modo, é uma teoria de conteúdo, considerando fatores que motivam o indivíduo.
Essas necessidades são divididas em três categorias:
• necessidades de realização (ou sucesso) – o desejo de alcançar algo difícil, que exige um padrão de sucesso, domínio de tarefas complexas e
superação de outras. Os indivíduos com esse tipo de necessidade pretendem, mais que obter sucesso individual, obter feedback positivo no grupo.
Essas pessoas acreditam que suas habilidades serão suficientes ou que as
chances são boas o bastante para que tenham sucesso na realização da
tarefa, assim preferem trabalhar sozinhas ou com pessoas que também
tenham necessidades de realização;
• necessidades de afiliação – o desejo de estabelecer relacionamentos pessoais próximos, de evitar conflitos e de estabelecer fortes amizades; é uma
necessidade social, de companheirismo e apoio, para desenvolvimento de relacionamentos significativos com pessoas (motivados por cargos que exigem
interação frequente com colegas);
• necessidades de poder – o desejo de influenciar ou controlar o comportamento dos outros, ser responsável por outros e ter autoridade sobre outros;
necessidade de dominar, influenciar ou controlar pessoas (procuram por posições de liderança); uma elevada tendência para o poder está associada a
atividades competitivas, bem como ao interesse de obter e manter posições
de prestígio e reputação.
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Esquematizando:

2.3.3. Teoria ERC – Clayton Alderfer
Segundo a Teoria ERC (ou ERG, em termo inglês), de Alderfer, as pessoas sobem e descem dentro da hierarquia das necessidades, ou seja, por
essa teoria, uma necessidade inferior pode ser ativada quando uma necessidade mais elevada não pode ser satisfeita, e também salienta que mais de
uma necessidade poder ser focalizada de uma única vez. Por esse motivo, é
uma teoria de conteúdo.
A Teoria ERC difere da teoria de Maslow, pois define que as necessidades de
existência de uma pessoa não necessariamente precisam estar satisfeitas antes
que ela venha a se preocupar com seu relacionamento com outras pessoas e com
o seu crescimento.
Por essa teoria, temos três tipos de necessidades:
• necessidades de existência – são todas as formas de desejos fisiológicos fundamentais à sobrevivência (como fome e sede) e desejos materiais (como
remuneração financeira, bonificação e segurança física). Quando os recursos
são escassos, a satisfação das necessidades de existência de um indivíduo
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tende a ser correlacionada à frustração das mesmas necessidades para outro
indivíduo, pois, nesse caso, não há recursos suficientes para a satisfação das
necessidades de ambos;
• necessidades de relacionamento – dizem respeito ao desejo humano por relações interpessoais que se caracterizem pelo compartilhamento de pensamentos e sentimentos. Essas relações se dão tanto com indivíduos quanto com
grupos, o que inclui colegas de trabalho, chefes, subordinados, família, amigos
e inimigos, por exemplo. Para satisfazer esse desejo, é necessária a interação
com outros indivíduos em uma relação mútua e, assim, satisfação ou frustração dos envolvidos nesse relacionamento tendem a ser correlacionadas;
• necessidades de crescimento – são os desejos que a pessoa tem de causar
efeitos criativos e produtivos sobre si próprio e sobre seu ambiente. A satisfação dessas necessidades se dá em realizar seu potencial e desenvolver
competências na resolução de problemas. Ao atender a essas necessidades,
a pessoa se sente mais realizada e completa como ser humano. Reconhecimento, autoestima, autorrealização, treinamento e promoção são alguns
elementos relacionados às necessidades de crescimento.
Esquematizando:
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2.3.4. Teoria dos Dois Fatores – Frederick Irving Herzberg
A Teoria dos Dois Fatores ou Bifatorial (motivação e higiene), de Herzberg,
pressupõe os seguintes aspectos:
• a satisfação no cargo depende dos fatores motivacionais ou satisfacientes – o
conteúdo ou as atividades desafiantes e estimulantes do cargo desempenhado pela pessoa;
• a insatisfação no cargo depende dos fatores higiênicos ou insatisfacientes –
o ambiente de trabalho, salário, benefícios recebidos, supervisão, colegas e
contexto geral que envolve o cargo ocupado.
Em suma, fatores motivadores ou intrínsecos têm relação com o trabalho
em si e fatores de higiene ou extrínsecos têm relação com o ambiente. Logo,
a Teoria dos Dois Fatores é uma teoria de conteúdo.
Jean Pierre Marras17 relaciona quais seriam esses fatores motivadores e higiênicos:

17

Fatores MOTIVADORES

Determinantes

Realização

O término com sucesso de um trabalho ou tarefa;
os resultados do próprio trabalho.

Reconhecimento
pela realização

O recebimento de um reconhecimento público, ou não, por um
trabalho bem-feito ou um resultado conseguido.

O trabalho em si

Tarefas consideradas agradáveis e que provocam satisfação.

Responsabilidade

Proveniente da realização do próprio trabalho ou do trabalho de
outros.

Desenvolvimento pessoal

Possibilidade de aumento de status, perfil cognitivo ou mesmo
da posição social.

Possibilidade
de crescimento

Uma alavancagem dentro da estrutura organizacional,
em termos de cargo ou responsabilidade.

MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

42 de 115

GESTÃO DE PESSOAS
Cultura e Motivação
Prof. Adriel Sá

Fatores HIGIÊNICOS

Determinantes

Supervisão

A disposição ou boa vontade de ensinar ou delegar
responsabilidade aos subordinados.

Políticas empresariais

Normas e procedimentos que encerram os valores e as crenças
da companhia.

Condições ambientais

Ambientes físicos e psicológicos que envolvem as pessoas e os
grupos de trabalho.

Relações interpessoais

Transações pessoais e de trabalho com os pares, os subordinados e
os superiores.

Status18

Forma pela qual a nossa posição está sendo vista pelos demais.

Remuneração

O valor da contrapartida da prestação de serviço.

Vida pessoal

Aspectos do trabalho que influenciam a vida pessoal.

A regra, portanto, é que os fatores higiênicos estão relacionados com as fontes
de insatisfação no trabalho e os motivacionais, com as fontes de satisfação. Essa é
a ideia principal dessa teoria.
• Fatores higiênicos: vão da insatisfação à não insatisfação e não determinam
a retenção das pessoas nas organizações.
• Fatores motivacionais: vão da não satisfação à satisfação e contribuem para
a retenção de talentos estratégicos pelas organizações.
Esquematizando:

18

Uma observação se faz necessária: autores como Idalberto Chiavenato e Antonio Cesar Amaru
Maximiano, entre outros, relacionam os fatores satisfacientes (motivacionais) às necessidades
sociais e de estima de Maslow e envolvem reconhecimento, prestigio e status. Porém, outros
autores, como Stephen Robbins, por exemplo, enquadram o status como fator higiênico.
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2.3.5. Teorias X e Y – Douglas McGregor
As teorias X e Y, idealizadas por McGregor, são correntes de pensamentos opostas que teorizam as relações entre os colaboradores e o comportamento destes em
uma empresa.
A Teoria X da motivação é a concepção tradicional de administração e se baseia
em convicções incorretas sobre o comportamento humano. Nesse sentido, define
as pessoas como indolentes, preguiçosas, que evitam o trabalho ou trabalham minimamente em troca de recompensas salariais ou materiais.
Contrapondo-se a essa visão, temos a concepção moderna de administração, também chamada de Teoria Y da motivação, baseando-se numa
concepção do comportamento humano sem preconceitos. As pessoas se
sentem bem no trabalho, o qual é entendido como uma fonte de satisfação
e recompensa. No entanto, é tarefa da direção criar condições para que as
pessoas alcancem seus objetivos ao mesmo tempo em que realizam os objetivos da organização.
Em suma:
• a Teoria X da motivação diz que os funcionários possuem aversão ao trabalho
e encaram como um mal necessário para ganhar dinheiro;
• a Teoria Y da motivação diz que os funcionários encaram o trabalho como algo
natural, como se estivessem realizando uma atividade de lazer.
Percebe-se, assim, que as teorias X e Y são teorias de conteúdo.
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PRESSUPOSTOS DA TEORIA X

PRESSUPOSTOS DA TEORIA Y

As pessoas são preguiçosas e indolentes.

As pessoas são esforçadas e gostam de ter
o que fazer.

As pessoas evitam o trabalho.

O trabalho é uma atividade tão natural como
brincar ou descansar.

As pessoas evitam as responsabilidades,
a fim de se sentirem mais seguras.

As pessoas procuram e aceitam
responsabilidades e desafios.

As pessoas precisam ser controladas
e dirigidas.

As pessoas podem ser automotivadas
e autodirigidas.

As pessoas são ingênuas e sem iniciativa.

As pessoas são criativas e competentes.

2.3.6. Teoria da Expectativa – Victor Harold Vroom
Segundo a Teoria da Expectativa, Expectância ou Contingencial, de Vroom,
a motivação é o processo que governa a escolha de comportamentos voluntários
alternativos (relações entre expectativas e recompensas). Assim, o quadro inicial
seria aquele de uma pessoa que poderia escolher entre fazer A, B ou C. Assim,
trata-se de uma teoria de processo, pois busca entender o processo de motivação
dos indivíduos.
A aplicação dessa teoria confirma a regra de que não é qualquer recompensa
que gerará motivação. Daí ser chamada de teoria contingencial, pois rejeita noções
preconcebidas de motivação. Outro detalhe é que essa teoria, ao concluir que a força da inclinação para uma ação depende da força da expectativa de que o ato será
seguido por um resultado, reconhece a capacidade de planejamento do indivíduo.
Em suma, essa teoria explica que um indivíduo será motivado a se esforçar no
trabalho quando acreditar que seu esforço levará a uma boa avaliação de desempenho, uma vez que essa boa avaliação resultará em recompensas organizacionais
– tais como gratificação, aumento de salário ou promoção – e essas recompensas
satisfarão suas metas pessoais. Ou seja:
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ESFORÇO INDIVIDUAL → DESEMPENHO INDIVIDUAL → RECOMPENSAS ORGA-

NIZACIONAIS → METAS PESSOAIS.

Segundo Vroom, a motivação da pessoa para escolher uma das alternativas de-

penderia de três fatores:
• do valor que ela atribui ao resultado advindo de cada alternativa (que ele
chama de “valência”);
• da percepção de que a obtenção de cada resultado está ligada a uma compensação (que ele chama de “instrumentalidade”); e
• da expectativa que ela tem de poder obter cada resultado (que ele chama de
“expectativa” ou “expectância”).
A teoria da expectativa propõe que as pessoas se esforçam para alcançar resultados ou recompensas que para elas são importantes, ao mesmo tempo em que
evitam os resultados indesejáveis. Retrata a ideia intuitiva de que o esforço depende do resultado que se deseja alcançar.
Esclarecendo
Se para alguém uma atividade não remunerada, como um hobby, é mais importante que o seu trabalho e sua ascensão profissional depende de mais dedicação ao
trabalho e de renúncia a esse hobby, a pessoa deixará de se esforçar para alcançar
uma promoção.
Vamos detalhar um pouco mais os três fatores que compõem essa teoria.
• Valência – diz respeito à importância de um determinado fator, na visão particular do indivíduo; é o valor atribuído a esse fator e revela a favorabilidade
individual em relação este. A valência de uma recompensa é única para cada
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indivíduo, estando condicionada às suas experiências e pode variar substancialmente durante um período de tempo, uma vez que, quando necessidades
antigas são satisfeitas, outras novas emergirão.
• Instrumentalidade – diz respeito à percepção da relação “desempenho vs.
compensação”; é a percepção em relação à possibilidade de obter recompensas como consequência do esforço desempenhado para o alcance de resultados. À medida que o desempenho cresce, crescem também as recompensas
– a instrumentalidade diz respeito à percepção individual dessa relação de
causa e efeito.
• Expectativa ou Expectância – é a esperança de atingir resultados, revelando
a capacidade individual ou o desempenho particular de cada um (em uma
autoavaliação). É medida em termos de probabilidade. Se o indivíduo não vir
chance de que um dado esforço possa levar a um desempenho desejado, a
expectância é 0 (0%). Por outro lado, se ele tem alta confiança de que o esforço possa levar à conclusão da tarefa, a expectância tem o valor 1 (100%).
Esquematizando:

2.3.7. Teoria da Equidade – John Stacy Adams
Pela Teoria da Equidade, de Adams, afirma-se que as pessoas são motivadas
a alcançar uma condição de igualdade ou justiça nas suas relações com outras pessoas e com as organizações. Daí ser uma teoria de processo.
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Assim, os funcionários que se encontram em situação de desigualdade experimentam uma insatisfação e tensão emocional que eles procurarão reduzir. A teoria
especifica condições sob as quais a desigualdade ocorrerá, condições essas que os
funcionários deverão reduzir.
Acredita-se que, quando uma pessoa avalia o resultado do seu trabalho,
qualquer diferença percebida em relação ao dos outros é um estado de consciência motivador.
Esquematizando:

2.3.8. Teoria do Reforço – Burrhus Frederic Skinner
A Teoria do Reforço, de Skinner, enfatiza que a maior parte do comportamento humano produz efeito no mundo exterior e suas consequências podem influenciar o organismo, dando-lhe possibilidade de alterar sua frequência de emissão.
Assim, essa teoria conclui que as ações com consequências positivas sobre o
indivíduo que as pratica tendem a ser repetidas no futuro, enquanto o comportamento que é punido tende a ser eliminado.
O reforço nada mais é que uma técnica que irá aumentar a probabilidade de
alguém se comportar mais vezes de acordo com um estímulo externo produzido
por alguém. É também tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento se repetir.
Nessa teoria, três conceitos podem ser destacados: reforço positivo, reforço
negativo e punição.
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Existem duas formas de reforço: o reforço positivo e o reforço negativo. Ambos
têm como escopo ensinar e reforçar um determinado comportamento. O indivíduo
aprende qual o comportamento desejável para alcançar determinado objetivo.
No reforço positivo, quando o comportamento desejado é alcançado, um elemento de recompensa é adicionado. Já no caso do reforço negativo, um elemento
aversivo ao indivíduo é retirado do ambiente como reforço para a continuação do
comportamento.
A punição, por sua vez, reforça qual o comportamento indesejável, ou seja, que
não deve ser manifestado para evitá-la.
Um erro muito comum está na confusão entre reforço negativo e punição. Vamos
ver três exemplos para que as distinções entre esses conceitos fiquem mais claras.
Esclarecendo
REFORÇO POSITIVO
Em uma determinada turma da faculdade, temos um aluno que dificilmente
participa das aulas, por medo de falar em público. No entanto, esse aluno, certo
dia, decide participar de uma apresentação e, após o término da sua fala, todos
começam a elogiá-lo. O que você acha que irá acontecer com o comportamento de falar em sala de aula desse aluno? A resposta é que, com certeza, ele irá
participar mais vezes.
REFORÇO NEGATIVO
Suponhamos que você diga ao seu filho que, enquanto ele apresentar seu
quarto arrumado e limpo todas as sextas-feiras, não precisará lavar a louça
após o almoço de domingo. Note que você retira um elemento aversivo para
o seu filho (lavar a louça) para que ele continue com o comportamento de
organizar o seu quarto.
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PUNIÇÃO
Agora, suponhamos que, na semana passada, seu filho saiu de casa na sexta-feira sem organizar o cômodo. Como resultado, você o fez lavar toda a louça
do almoço de família no domingo. Nesse caso, temos um exemplo de punição,
e não reforço negativo.
Esquematizando:

Assim, por ser uma teoria que analisa como os indivíduos são motivados, é classificada como uma teoria de processo.
A Teoria do Reforço, de Skinner, possui cinco princípios básicos:
• o primeiro deles é o condicionamento operante, segundo o qual o comportamento é naturalmente reforçado por suas próprias consequências;
• o segundo princípio trata do reforço positivo, que consiste na repetição daquilo que traz consequências agradáveis;
• o terceiro princípio consiste no oposto do segundo, ou seja, é a punição por
um comportamento inadequado (estratégia de punição);
• o quarto princípio é a programação de estímulos, que nada mais é do que
alternar os momentos de recompensa pelo bom comportamento, de forma a
gerar expectativas no ser que se deseja condicionar;
• o quinto princípio ensina que o comportamento condicionado que não é reforçado tende a desaparecer (estratégia de extinção).
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2.3.9. Teoria da Fixação de Metas – Edwin Locke e Gary Latham
A Teoria da Fixação de Metas ou Objetivos, de Locke e Latham, é a teoria
de motivação que provavelmente tem sido mais útil para os psicólogos organizacionais. É uma forma popular de aumentar o desempenho no trabalho. O princípio
básico dessa teoria diz que o comportamento das pessoas é motivado por suas
intenções e seus objetivos, que podem estar intimamente relacionados a comportamentos específicos. Assim, é uma teoria de processo.
Outro ponto de destaque é que essa teoria defende a ideia de que os conceitos
de justiça e equidade são relevantes na motivação do funcionário, ou seja, os indivíduos não estão preocupados apenas com o montante absoluto de recompensas
que recebem por seus esforços, mas também com a relação entre esse montante
e aquele recebido pelos demais. Eles fazem julgamento sobre a relação entre seus
investimentos, como esforço, experiência, educação e competências, e resultados,
como níveis salariais, aumentos, reconhecimentos e outros fatores, e os investimentos e resultados de outros indivíduos.
As metas de uma pessoa são a principal determinante da motivação relacionada
à tarefa, visto que as metas dirigem os pensamentos e as ações. Portanto, as metas
podem variar em conteúdo (fácil ou difícil, geral ou específica, simples ou complexa)
e intensidade (de acordo com a percepção da importância que se dá à meta).
As melhores metas têm uma expectativa de desempenho que a quase totalidade
dos funcionários conseguirá atingir, pois advém de decisões pensadas e acordadas.
No entanto, como qualquer teoria, essas metas e os objetivos não são capazes
de garantir uma motivação elevada e de forma absoluta, devido a fatores como a
clareza de objetivos, a dificuldade das tarefas, a aceitação da meta pela pessoa, as
características individuais e a presença de feedback gerencial.
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Esclarecendo
Uma aplicação frequente da teoria de Edwin Locke pode ser encontrada no modelo
de Administração por Objetivos, pois possui implicações fortes em avaliações de
desempenho e aferições de produtividade.

2.3.10. Teoria da Autoeficácia – Albert Bandura
A Teoria da Autoeficácia, de Bandura, preocupa-se em estudar como a crença
das pessoas em suas próprias habilidades pode afetar o seu comportamento. Assim, é vista como uma teoria de processo.
Para essa teoria, as pessoas com grande autoeficácia acreditam ser capazes de
realizar tarefas e serão motivadas a aplicar o esforço necessário para isso.
Nesse contexto, a motivação para uma tarefa está relacionada ao fato de a pessoa acreditar ou não que é capaz de concluir a tarefa com sucesso. Uma das formas
pelas quais a autoeficácia se desenvolve é pelo sucesso. Indivíduos com altos níveis
de habilidade provavelmente terão obtido sucesso no passado e, assim, tendem a
ter uma elevada autoeficácia.

2.3.11. Teoria Z – Willian G. Ouchi
A Teoria Z, de Ouchi, apresenta um conjunto de ideias, experiências e princípios extraídos do estilo japonês de administração. Em suma, essa teoria assume que os trabalhadores têm um grau de envolvimento idêntico aos dos gestores
quando existe um sistema de incentivo eficaz que premia o esforço e a contribuição
de cada um para os resultados globais da empresa. É uma teoria de processo.
O conteúdo da Teoria Z baseia-se no sistema trabalhista do Japão, concentrado
em três instituições tradicionais e milenárias, a saber:
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• emprego vitalício – o japonês ingressa no emprego logo após seus estudos e
tende a nele permanecer a vida toda (emprego estável);
• remuneração por antiguidade – remunerações anuais constituídas de gratificações concedidas duas ou três vezes por ano que guardam certa relação com
o desenvolvimento econômico da empresa;
• sindicato por empresa – o sindicalismo por empresa é o caminho que os trabalhadores japoneses escolheram para responder às necessidades da situação trabalhista pós-guerra, à relação japonesa entre patrão e empregado,
particularmente com o sistema de antiguidade.

2.3.12. Teoria das Características da Função – J. Richard
Hackman e Greg R. Oldham
A Teoria das Características da Função, de Hackman e Oldhan, sugere que
existem cinco dimensões do trabalho, que produzem estados psicológicos críticos
no trabalhador e que resultam em um conjunto positivo de resultados, sendo elas:
a variedade de competências, a identidade das tarefas, o significado, a autonomia
e o feedback (mnemônico: VISAF). Por isso, é considerada uma teoria de processo.
• Variedade de competências – refere-se ao grau de exigência e talentos no que
diz respeito a competências, atividades e conhecimentos para a realização de
uma determinada tarefa.
• Identidade das tarefas – refere-se ao grau em que é requerida a execução
de um trabalho no qual se consegue identificar princípio e fim, o resultado é
visível e o indivíduo consegue identificar esse trabalho como seu.
• Significado – refere-se ao impacto das tarefas para os trabalhadores, a
organização e a sociedade, sendo que quanto maior o impacto, maior o
significado do trabalho.
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• Autonomia – grau de liberdade e independência, em termos de planejamento
das tarefas e procedimentos a utilizar.
• Feedback – refere-se à forma como é transmitida, de forma clara ao indivíduo, se a sua tarefa foi bem executada e quais os níveis de desempenho
alcançados.

2.3.13. Teoria da Aprendizagem Social – Julian Rotter
(Albert Bandura)
A Teoria da Aprendizagem Social foi, inicialmente, uma teoria desenvolvida
por Julian Rotter nos anos de 1950. Mais tarde, em 1971, Albert Bandura introduziu
aspectos da aprendizagem cognitiva e comportamental.
Essa teoria, que é uma teoria ambiental, considera que o êxito no alcance de objetivos depende de quatro elementos que são influenciados por
fatores contextuais e de personalidade: atenção, retenção, reprodução e
motivação e interesses.
• Atenção: inclui os eventos apresentados (clareza, valência afetiva, complexidade, frequência, valor funcional) e as características do observador (capacidades sensoriais, nível de atenção despertada, conjunto de percepção,
reforço anterior).
• Retenção: inclui codificação simbólica, organização cognitiva, ensaio simbólico, ensaio motor.
• Reprodução: inclui capacidades físicas, auto-observação da reprodução, exatidão do retorno.
• Motivação e interesses: inclui reforço externo, indireto e próprio controle dos
próprios reforçadores.
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2.3.14. Teoria da Avaliação Cognitiva – Edward L. Deci e
Richard M. Ryan
A Teoria da Avaliação Cognitiva, de Deci e Ryan, propõe a incorporação do
contexto interpessoal e intrapessoal à autodeterminação e à competência.
Em suma, quando uma pessoa recebe recompensas extrínsecas por um trabalho
intrinsecamente motivador, o interesse intrínseco pelo trabalho diminui. A explicação comum para isso é que a pessoa sente uma perda de controle sobre seu próprio
comportamento. É uma teoria ambiental. Vejamos os seus conceitos principais.
• Recompensas intrínsecas se referem à tendência natural de procurar e vencer
desafios, à medida que perseguimos interesses pessoais e exercemos aptidões, não sendo necessárias recompensas para prosseguirmos a atividade,
pois a recompensa está no próprio desafio.
• Recompensas extrínsecas representam uma forma intrusiva, que reduz a autonomia percebida e o prazer de realizar as tarefas.
• Autodeterminação, autoconcordância, comportamento e competência: as
pessoas são guiadas por uma necessidade de autodeterminação (autonomia)
e, por consequência, determinam o próprio comportamento. Nesse sentido,
as razões das pessoas para perseguir objetivos são coerentes com seus interesses e valores essenciais, que buscam maneiras de adquirir competências e
relacionamentos positivos com os outros.
Vejamos um exemplo apontado numa prova:
Os funcionários do setor de informática realizavam, voluntariamente, cerca de
8 horas de treinamento em internet para pessoas idosas da comunidade onde a
empresa estava inserida. Ao perceber os benefícios de tal atividade, a empresa
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decidiu dar uma gratificação simbólica a tais funcionários. A partir de então, eles
começaram a desinteressar-se pelas atividades, deixando de considerá-las divertidas ou engrandecedoras.

2.3.15. Teoria de Campo – Kurt Lewin
A Teoria de Campo, de Lewin, tem por base duas ideias principais:
• o comportamento humano é derivado da totalidade de fatos coexistentes;
• esses fatos coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, no qual cada
parte do campo depende de uma inter-relação com as demais partes.
Em suma, essa teoria é ambiental, pois entende que o comportamento é função
ou resultado da interação entre a pessoa e o ambiente que a rodeia.
Nesse sentido, afirma que o comportamento humano não depende só do
passado ou do futuro, mas do campo dinâmico atual e presente. Esse campo
dinâmico é o “espaço de vida que contém a pessoa com seu ambiente psicológico”. O ambiente é percebido e interpretado pelo próprio indivíduo e se relaciona
com as suas atuais necessidades.

2.3.16. Teoria da Dissonância Cognitiva – Leon Festinger
A Teoria Científica da Dissonância Cognitiva foi postulada pela primeira vez
em 1956, pelo trabalho de Leon Festinger. Essa teoria se baseia no pressuposto
de que indivíduos buscam a coerência entre as suas expectativas e a realidade.
Devido a isso, as pessoas se envolvem em um processo chamado “redução de
dissonância” para trazer suas cognições e suas ações em sintonia umas com
as outras. Essa criação de uniformidade permite uma diminuição do estresse
psicológico e da angústia.
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RESUMO
Cultura
• A cultura organizacional é o conjunto de valores, hábitos e crenças em vigor
numa organização, suas relações e sua hierarquia, definindo os padrões de
comportamento e de atitudes que governam as ações e decisões mais importantes da administração.
• As subculturas derivam da cultura organizacional, possuindo aspectos comuns com a cultura dominante. Esses aspectos essenciais que caracterizam
e fundamentam a cultura organizacional compõem o que se denomina de
“personalidade” da cultura.
• A cultura organizacional é composta tanto por aspectos formais como aspectos informais, classificados e detalhados em três níveis: (1) nível dos
artefatos visíveis; (2) nível dos valores compartilhados ou valores visíveis e
conscientes; e (3) nível das pressuposições ou premissas básicas.
Elementos que Constituem a Cultura Organizacional
• Ambiente organizacional: o lugar da organização na sociedade, ou seja, o
ambiente de atuação da organização.
• Normas: conjunto de regras, escritas ou não, que orientam a forma como as
ações devem ocorrer e como as pessoas devem proceder para que a organização alcance seus objetivos e atinja os resultados esperados.
• Ritos: atividades relativamente elaboradas e planejadas que combinam várias formas de expressão cultural e muitas vezes têm consequências tanto
práticas quanto expressivas.
• Rituais: métodos e procedimentos detalhados seguidos fiel e regularmente.
• Enredos: sucessão de acontecimentos que constituem a ação.
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• Histórias: relatos de eventos passados que ilustram e transmitem normas e
valores culturais mais profundos.
• Cerimônias: eventos especiais nos quais os membros da organização celebram os mitos, heróis e símbolos da empresa.
• Políticas organizacionais: representadas pelas políticas de recursos humanos.
• Linguagem doméstica: os vários meios de identificar membros de uma cultura, microcultura ou contracultura.
• Valores: crenças e conceitos que moldam o contorno cultural de um grupo.
• Mitos: figuras imaginárias, alegorias.
• Símbolos: símbolos consagrados que refletem o modo de existir de cada um
dos mitos presentes na corporação.
• Heróis: pessoas que corporificam os valores e o caráter da organização e de
sua cultura.
• Tabus: têm a função de orientar comportamentos e atitudes, principalmente enfocando questões de proibição ou de coisas não bem-vistas ou não permitidas.
• Crenças: referem-se às postulações definidas como verdadeiras na organização.
• Rede cultural: é o transportador dos valores da corporação e de sua mitologia heroica.
A cultura organizacional pode ser gerenciada, ou seja, pode sofrer alterações.
Motivação
• A motivação caracteriza-se pelo esforço despendido pelo indivíduo para cumprir objetivos e metas previamente estipulados. É um processo intrínseco
(fatores internos), mas que pode sofrer influência do meio externo.
• O ciclo motivacional é o processo pelo qual as necessidades condicionam o
comportamento humano, levando-o a algum estado de resolução.
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• As teorias de conteúdo se concentram nas necessidades internas que motivam o comportamento.
• As teorias de processo objetivam explicar o processo pelo qual se inicia, mantém e termina a motivação.
• As teorias ambientais enfocam, genericamente, a sustentação ou manutenção do comportamento ao longo do tempo.
• A Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, de Maslow, afirma
que, ao satisfazer uma necessidade, ela deixa de ser motivadora e, por isso,
troca-se o nível da pirâmide. Segundo essa teoria, temos cinco níveis a serem
“escalados” por um ser humano: (1) necessidades básicas, fisiológicas ou de
sobrevivência; (2) necessidades de segurança; (3) necessidades sociais, de
associação ou afetivas; (4) necessidades de status ou autoestima; e (5) necessidades de autorrealização ou crescimento.
• Para a Teoria da Realização, dos Motivos Humanos ou das Necessidades Adquiridas, de McClelland, as necessidades são aprendidas e socialmente adquiridas com a interação com ambiente. Essas necessidades são
divididas em três categorias: (1) necessidades de realização (ou sucesso);
(2) necessidades de afiliação; e (3) necessidades de poder.
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• Segundo a Teoria ERC (ou ERG, em termo inglês), de Alderfer, as pessoas
sobem e descem dentro da hierarquia das necessidades. Por essa teoria, temos três tipos de necessidades: (1) necessidades de existência; (2) necessidades de relacionamento; e (3) necessidades de crescimento.
• A Teoria dos Dois Fatores ou Bifatorial, de Herzberg (motivação e higiene), pressupõe os seguintes aspectos: fatores higiênicos, que vão da insatisfação à não insatisfação e não determinam a retenção das pessoas nas
organizações; e fatores motivacionais, que vão da não satisfação à satisfação
e contribuem para a retenção de talentos estratégicos pelas organizações.
• As teorias X e Y, idealizadas por McGregor, são correntes de pensamentos
opostas que teorizam as relações entre os colaboradores e o comportamento
destes em uma empresa. A Teoria X da motivação é a concepção tradicional
de administração e se baseia em convicções incorretas sobre o comportamento humano. A Teoria Y da motivação baseia-se em uma concepção do
comportamento humano sem preconceitos.
• Segundo a Teoria da Expectativa, Expectância ou Contingencial, de
Vroom, a motivação é o processo que governa a escolha de comportamentos voluntários alternativos (relações entre expectativas e recompensas).
A motivação da pessoa para escolher uma das alternativas dependeria de
três fatores:
− do valor que ela atribui ao resultado advindo de cada alternativa (que ele
chama de “valência”);
− da percepção de que a obtenção de cada resultado está ligada a uma compensação (que ele chama de “instrumentalidade”) e
− da expectativa que ela tem de poder obter cada resultado (que ele chama
de “expectativa” ou “expectância”).
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• Pela Teoria da Equidade, de Adams, afirma-se que as pessoas são motivadas a alcançar uma condição de igualdade ou justiça nas suas relações com
outras pessoas e com as organizações.
• A Teoria do Reforço, de Skinner, enfatiza que a maior parte do comportamento humano produz efeito no mundo exterior e suas consequências
podem influenciar o organismo, dando-lhe possibilidade de alterar sua
frequência de emissão.
• A Teoria da Fixação de Metas ou Objetivos, de Locke e Latham, diz que o
comportamento das pessoas é motivado por suas intenções e seus objetivos,
que podem estar intimamente relacionados a comportamentos específicos.
• Pela Teoria da Autoeficácia, de Bandura, as pessoas com grande autoeficácia acreditam ser capazes de realizar tarefas e serão motivadas a aplicar o
esforço necessário para isso.
• A Teoria Z, de Ouchi, assume que os trabalhadores têm um grau de envolvimento idêntico aos dos gestores quando existe um sistema de incentivo
eficaz que premia o esforço e a contribuição de cada um para os resultados
globais da empresa.
• A Teoria da Aprendizagem Social foi, inicialmente, uma teoria desenvolvida
por Julian Rotter nos anos de 1950. Mais tarde, em 1971, Albert Bandura introduziu aspectos da aprendizagem cognitiva e comportamental. Essa teoria, que
é uma teoria ambiental, considera que o êxito no alcance de objetivos depende
de quatro elementos, que são influenciados por fatores contextuais e de personalidade: atenção, retenção, reprodução e motivação e interesses.
• A Teoria da Avaliação Cognitiva, de Deci e Ryan, propõe a incorporação
do contexto interpessoal e intrapessoal à autodeterminação e à competência.
Em suma, quando uma pessoa recebe recompensas extrínsecas por um trabalho intrinsecamente motivador, o interesse intrínseco pelo trabalho diminui.
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• A Teoria de Campo, de Lewin, tem por base duas ideias principais:
− o comportamento humano é derivado da totalidade de fatos coexistentes;
− esses fatos coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, no qual
cada parte do campo depende de uma inter-relação com as demais
outras partes.
• A Teoria Científica da Dissonância Cognitiva se baseia no pressuposto de que
indivíduos buscam a coerência entre as suas expectativas e a realidade.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRE-RJ/2012) A respeito de gestão de
pessoas e gestão da qualidade, julgue o item a seguir.
O sistema de valores compartilhados pelos membros da organização e o conjunto
de características-chave que a instituição valoriza e que a diferencia das demais é
conhecido como cultura organizacional.
Questão 2    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2007) Acerca da cultura organizacional, julgue o item subsequente.
Cultura é um termo avaliativo que se refere a uma percepção comum dos membros
da organização ou a um significado compartilhado.
Questão 3    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
A cultura organizacional está presente, de maneira explícita, por exemplo, na missão, nos objetivos e na visão declarados para a empresa, e, de maneira implícita,
nos comportamentos e nos valores compartilhados por seus membros.
Questão 4    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
São funções da cultura organizacional: assegurar aos membros da organização
uma identidade individual, facilitar o compromisso individual, promover a estabilidade organizacional e moldar o comportamento de seus membros diante da vida.
Questão 5    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
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A alteração da cultura organizacional pode determinar mudanças em grande parte
dos comportamentos organizacionais, como nas relações interpessoais, na comunicação e na busca da qualidade.
Questão 6    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
De acordo com Beyer e Harrison, os ritos servem para confirmar os valores da organização e envolvem seis tipos básicos: de passagem, de degradação, de confirmação, de reprodução, de redução de conflitos e de integração.
Questão 7    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
A mudança de cultura organizacional é um processo complexo, mas que acontece
de forma rápida quando há apoio da alta administração da empresa.
Questão 8    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2007) Acerca da cultura organizacional, julgue o item subsequente.
À semelhança do clima organizacional, a cultura pode ser alterada à medida que
se perceba a necessidade de instituir mudanças importantes na organização, com
o fim de atender aos novos cenários que são apresentados no atual contexto de
grande complexidade do mercado.
Questão 9    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2007) Acerca da cultura organizacional, julgue o item subsequente.
Os valores organizacionais devem ser compartilhados entre os empregados desde o
momento do seu ingresso na organização, por meio de processos de socialização e
acompanhamento do desempenho do empregado, como forma de preservar o seu
comprometimento com a cultura da instituição.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

64 de 115

GESTÃO DE PESSOAS
Cultura e Motivação
Prof. Adriel Sá

Questão 10    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/STF/2008) Com base nos conceitos
gerais e aplicações específicas, e à luz da doutrina e da legislação relativas à administração de recursos humanos, julgue o item.
Uma das principais funções da cultura organizacional é regular as relações entre
os membros da organização. A cultura define a tendência à solidariedade e ao associativismo, em contraposição ao individualismo e ao alheamento em relação aos
interesses coletivos, diferenciando as organizações e as sociedades.
Questão 11    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
O antigo diretor do órgão é exemplo de herói na cultura organizacional desse órgão.
Questão 12    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
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de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
A máxima instituída na organização pelo antigo diretor não constitui símbolo da
cultura organizacional.
Questão 13    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
A referida reunião mensal corresponde a um rito da cultura organizacional.
Questão 14    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
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de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
Infere-se da situação apresentada que o objetivo do novo diretor do órgão está
voltado para a mudança da cultura organizacional, que, envolvendo aspectos
mais superficiais, reflete o clima organizacional, relacionado a aspectos mais
enraizados na organização.
Questão 15    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
A canção escolhida para representar o órgão constitui um valor da cultura organizacional.
Questão 16    (CESPE/ANALISTA ADMINISTRATIVO/MPU/2010) Julgue o próximo
item, a respeito de cultura e de clima organizacionais.
A cultura organizacional não comporta gerenciamento, dado o descompasso, nas
organizações, entre a situação real e a situação ideal.
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Questão 17    (CESPE/ANALISTA – PSICOLOGIA/MPU/2010) A respeito de clima e cultura organizacional, julgue o item subsequente.
Os valores individuais constituem o núcleo da cultura organizacional.
Questão 18    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/CNJ/2013) A respeito de competência
interpessoal, gerenciamento de conflitos, clima e cultura organizacionais, julgue o
item seguinte.
A capacidade que uma organização tem de mudar rapidamente seus valores em
virtude de orientações claras da gestão do topo demonstra o caráter dinâmico de
sua cultura organizacional.
Questão 19    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/STJ/2012) No que se refere a cultura
e clima organizacionais, temas relevantes para a compreensão e a gestão das organizações, julgue o próximo item.
Os padrões culturais das organizações moldam os comportamentos, dão sentido
aos pensamentos e canalizam as emoções, sendo, pois, mecanismos de controle
organizacional.
Questão 20    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2013) A respeito das organizações, julgue o item que se segue.
Em uma empresa em que a cultura organizacional é difundida e os valores e as
crenças são pontos de referência claros e compartilhados pelos colaboradores, estabelece-se um acordo tácito que evoca o lema “um por todos, todos por um”.
Questão 21    (CESPE/ADMINISTRADOR/MJ/2013) Acerca das funções de administração, tais como planejamento, organização, direção e controle, julgue o
item que se segue.
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Os controles ajustados são impulsionados por uma cultura organizacional forte e
são baseados em crenças amplamente partilhadas em toda a organização.
Questão 22    (CESPE/ADMINISTRADOR/MJ/2013) No que se refere à estrutura, tipos de departamentalização e cultura organizacional, julgue o item a seguir.
Considerando os níveis de manifestação da cultura organizacional, os rituais encontram-se em nível mais profundo que os valores e representam certos gestos,
palavras, cerimônias sociais e figuras facilmente reconhecidos pelos membros da
organização.
Questão 23    (CESPE/ADMINISTRADOR/MJ/2013) No que se refere à estrutura, tipos de departamentalização e cultura organizacional, julgue o item a seguir.
Promover a adaptação da organização, nos seus ambientes interno e externo, é
uma das funções da cultura organizacional.
Questão 24    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-ES/2012) Com relação à teoria das organizações, julgue o item subsequente.
Define-se cultura organizacional como o conjunto de valores e normas compartilhado entre os membros de uma organização e que controla as relações entre esses
membros, fornecedores, clientes e demais pessoas externas à organização.
Questão 25    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-CE/2014) As características definidoras da identidade organizacional e dos comportamentos esperados das pessoas
que atuam na organização são evidenciadas por meio
a) das normas, valores e costumes, que balizam a forma como a organização opera
sua estrutura e age no mercado, representando sua dimensão cultural.
b) das vantagens financeiras, que sustentam as operações da organização no mercado, representando sua dimensão econômica.
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c) das interações pessoais e com outras organizações, representando a dimensão
relacional da organização.
d) das regulamentações normativas e institucionais, que definem o modo de
atuação da organização no contexto local e global, representando sua dimensão
político-legal.
e) dos avanços científicos e tecnológicos, que marcam o contexto externo da organização e incidem sobre sua estrutura interna.
Questão 26    (CESPE/ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/TC-DF/2014) No
que se refere ao comportamento organizacional, julgue o item.
Confraternizações com colegas de trabalho, recompensas justas de desempenho
e oportunidades de trabalhar em projetos que articulem as habilidades e os interesses dos funcionários exemplificam ações convergentes com as necessidades de
ordem superior prescritas na teoria de motivação de Maslow.
Questão 27    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 10ª REGIÃO/2013) Com referência a comportamento organizacional, julgue o item que se segue.
A motivação para o trabalho, sob o enfoque das necessidades humanas, é resultado
do quanto a pessoa se percebe capaz de realizar uma determinada tarefa de forma
autônoma e exemplar.
Questão 28    (CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/DPU/2016) Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.
Conforme postulam Hackman e Oldham, no modelo das características da função,
quando as pessoas percebem autonomia no trabalho e recebem feedback contínuo
de suas atividades, elas passam a conviver com estados psicológicos críticos, com
maior grau de responsabilidade e mais clara definição de propósitos, o que favorece
o alcance de resultados no trabalho.
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Questão 29    (CESPE/ANALISTA ADMINISTRATIVO/TCE-ES/2013) A motivação, entendida como um processo psicológico relacionado à hierarquia das necessidades
humanas, pode ser corretamente descrita como a necessidade de
a) crescimento, que corresponde àquela relativa à autorrealização.
b) pertença social, que corresponde àquela relativa ao pertencimento a grupos e
reconhecimento de identidade social.
c) existência, que corresponde àquela relativa à fisiologia humana e à segurança
material.
d) relacionamento, que corresponde àquela relativa às interações sociais e percepção de estima.
e) diferentes níveis de complexidade, que caracterizam a natureza humana e sua
satisfação de forma holística.
Questão 30    (CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/TCE-RO/2013) A respeito das
funções da administração e do comportamento organizacional no processo administrativo, julgue o item que se segue.
De acordo com a teoria dos dois fatores, conforme proposta por Herzberg, os fatores motivacionais intrínsecos, relacionados ao próprio trabalho, produzem satisfação e os fatores extrínsecos, relacionadas com as condições de trabalho, apenas
reduzem a insatisfação.
Questão 31    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-CE/2014) De acordo com a hierarquia de necessidades proposta por Maslow, uma pessoa que trabalha com
empenho para conseguir de seu chefe imediato reconhecimento e autonomia é
motivada por necessidades
a) fisiológicas.
b) de realização.
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c) de segurança.
d) sociais.
e) de autoestima.
Questão 32    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRE-GO/2015) Acerca de organização
e motivação, julgue o item a seguir.
Caso se busque motivar um colaborador que tenha alta necessidade de realização
nos termos propostos pela teoria das necessidades adquiridas, deve-se considerar
que pessoas com essa característica preferem trabalhar sozinhas.
Questão 33    (CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/DPU/2016) Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.
Segundo a teoria dos motivos, de McClelland, aspirar realizar metas elevadas,
procurar relações interpessoais fortes e buscar aprovação dos outros são características de pessoas que demonstram que a motivação está baseada em
motivos de sucesso.
Questão 34    (CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/DPU/2016) Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.
A equidade interna e externa é importante fator de motivação dos empregados de
uma organização.
Questão 35    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-PA/2016) No que se refere aos fundamentos de motivação, comunicação e controle, julgue o próximo item.
No âmbito do processo de motivação, a teoria do reforço estabelece que as
estratégias de extinção e punição contribuem para que a vontade de repetir o
comportamento seja reduzida.
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Questão 36    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-PA/2016) Com relação a liderança, motivação e comunicação, julgue o item seguinte.
Conforme a teoria da hierarquia das necessidades, os indivíduos se motivam para
alcançar a sua realização pessoal imediatamente após suas necessidades sociais,
como amizade, relacionamentos e trabalho em equipe, terem sido satisfeitas.
Questão 37    (CESPE/AUDITOR DO ESTADO/CAGE-RS/2018) De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional são necessidades
a) econômicas.
b) de estima.
c) sociais.
d) de segurança.
e) de autorrealização.
Questão 38    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/SEDF/2017) Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação e objetivos da gestão de pessoas, julgue
o seguinte item.
Tornar as tarefas mais desafiadoras é uma forma de motivar pessoas e de desenvolver nelas o sentimento de que as atividades estão ficando mais enriquecedoras.
Questão 39    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/SEDF/2017) Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação e objetivos da gestão de pessoas, julgue
o seguinte item.
O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão controlador.
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Questão 40    (CESPE/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/SEDF/2017) Julgue o
item a seguir, referente aos elementos do comportamento organizacional.
Conforme a teoria da expectativa, a motivação depende da percepção de que a organização adota mecanismos de equidade e paridade de remuneração como forma
de reconhecimento do desempenho dos indivíduos que nela trabalham.
Questão 41    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 7ª REGIÃO/2017) A motivação
depende do esforço despendido pelo empregado para atingir um resultado e do valor atribuído por ele a esse resultado. Essa premissa se refere à teoria motivacional
denominada teoria
a) das necessidades de Maslow.
b) da expectativa.
c) da equidade.
d) behaviorista
Questão 42    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-PA/2016) A respeito
de comportamento organizacional, julgue o item seguinte.
Sendo uma ação autorregulada e persistente, dirigida a determinados objetivos e
ativada por necessidades intrínsecas, a motivação tende a ser pouco influenciada
por iniciativas organizacionais e gerenciais de remuneração e valorização.
Questão 43    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-PA/2016) A respeito
de comportamento organizacional, julgue o item seguinte.
O incentivo ao desenvolvimento profissional, a qualidade e a frequência do feedback e a reflexão conjunta a respeito dos desempenhos ilustram aspectos do comportamento das lideranças que podem influenciar a motivação dos funcionários.
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Questão 44    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ANVISA/2016) No que se refere
a gestão de pessoas, equilíbrio organizacional, motivação e liderança, julgue o item
subsequente.
É recomendável instituir programas motivacionais padronizados e permanentes nas
organizações para estimular a motivação dos empregados.
Questão 45    (CESPE/AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL/DEPEN/2015) Julgue o
item, referente a comportamento organizacional.
De acordo com a teoria motivacional do estabelecimento de objetivos, pessoas
orientadas por gestores que adotam estilos mais participativos de liderança e de
gestão apresentam melhor desempenho profissional, já que elas trabalham com
objetivos claros, específicos e desafiadores e recebem feedbacks gerenciais.
Questão 46    (CESPE/AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL/DEPEN/2015) Julgue o
item, referente a comportamento organizacional.
A motivação no trabalho caracteriza-se pelo esforço despendido pelo indivíduo para
cumprir objetivos e metas previamente estipulados, ainda que dificuldades e obstáculos afetem seu desempenho profissional por um breve período.
Questão 47    (CESPE/TECNÓLOGO – RECURSOS HUMANOS/FUB/2015) Acerca de
comprometimento no trabalho, tipologias de comprometimento, motivação e envolvimento no trabalho, julgue o item subsequente.
A motivação do ganho material, a motivação do reconhecimento social e a motivação interior da realização pessoal são três tipos de motivações consideradas eficazes para que o empregado se comprometa com o trabalho.
Questão 48    (CESPE/TECNÓLOGO – RECURSOS HUMANOS/FUB/2015) Acerca de
comprometimento no trabalho, tipologias de comprometimento, motivação e envolvimento no trabalho, julgue o item subsequente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

75 de 115

GESTÃO DE PESSOAS
Cultura e Motivação
Prof. Adriel Sá

De acordo com a teoria dos dois fatores (satisfação e motivação), a motivação vem
do trabalho e não do ambiente.
Questão 49    (CESPE/TECNÓLOGO – RECURSOS HUMANOS/FUB/2015) Acerca de
comprometimento no trabalho, tipologias de comprometimento, motivação e envolvimento no trabalho, julgue o item subsequente.
Características associadas a identificação ou afiliação podem ser reconhecidas
quando os empregados de uma equipe respeitam os valores organizacionais e se
sentem orgulhosos de pertencer à organização.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRE-RJ/2012) A respeito de gestão de
pessoas e gestão da qualidade, julgue o item a seguir.
O sistema de valores compartilhados pelos membros da organização e o conjunto
de características-chave que a instituição valoriza e que a diferencia das demais é
conhecido como cultura organizacional.

Certo.
A cultura organizacional é o conjunto de valores, hábitos e crenças em vigor numa
organização, que define padrões de comportamento e de atitudes para ações e decisões, distinguindo cada organização das demais. Assim, a cultura organizacional
dá a identidade da organização face às outras organizações.
Assim, a cultura organizacional é o conjunto daquelas características peculiares
da organização, com valores compartilhados por todos os seus membros.

Questão 2    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2007) Acerca da cultura organizacional, julgue o item subsequente.
Cultura é um termo avaliativo que se refere a uma percepção comum dos membros
da organização ou a um significado compartilhado.

Errado.
A conceituação nos aproxima do termo clima, e não cultura.
O clima organizacional está ligado à maneira como o colaborador percebe a organização, com sua cultura, suas normas, seus usos e costumes. É como ele interpreta
tudo isso e como ele reage, positiva ou negativamente, a essa interpretação.
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Já a cultura organizacional é o conjunto de valores, hábitos e crenças em vigor numa organização, suas relações e sua hierarquia, definindo os padrões de
comportamento e de atitudes que governam as ações e decisões mais importantes da administração.
Portanto, corrigindo o item, temos:
Cultura (Clima) é um termo avaliativo que se refere a uma percepção comum dos
membros da organização ou a um significado compartilhado.

Questão 3    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
A cultura organizacional está presente, de maneira explícita, por exemplo, na missão, nos objetivos e na visão declarados para a empresa, e, de maneira implícita,
nos comportamentos e nos valores compartilhados por seus membros.

Anulado.
A rigor, o item estaria certo. No entanto, a divisão entre os aspectos implícitos
e explícitos da cultura organizacional pode não ser tão nítida quanto a apresentada
no item, ou seja, os fatores componentes de cada aspecto podem variar.
Ocorre que esses fatores não são unânimes na doutrina, motivo pelo qual a banca
optou pela anulação do item.

Questão 4    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
São funções da cultura organizacional: assegurar aos membros da organização
uma identidade individual, facilitar o compromisso individual, promover a estabilidade organizacional e moldar o comportamento de seus membros diante da vida.
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Errado.
A cultura possui aspectos organizacionais e coletivos, e não individuais.
Assim, corrigindo o item, temos:
São funções da cultura organizacional: assegurar aos membros da organização
uma identidade organizacional, facilitar o compromisso coletivo, promover a estabilidade organizacional e moldar o comportamento de seus membros nos aspectos
da vida organizacional.

Questão 5    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
A alteração da cultura organizacional pode determinar mudanças em grande parte
dos comportamentos organizacionais, como nas relações interpessoais, na comunicação e na busca da qualidade.

Certo.
Sabemos que, diferentemente do clima, mudar uma cultura organizacional não é
nada fácil, o que não quer dizer que não seja possível.
Assim, a alteração da cultura organizacional pode determinar mudanças em grande
parte dos comportamentos organizacionais, como nas relações interpessoais, na
comunicação e na busca da qualidade.

Questão 6    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
De acordo com Beyer e Harrison, os ritos servem para confirmar os valores da organização e envolvem seis tipos básicos: de passagem, de degradação, de confirmação, de reprodução, de redução de conflitos e de integração.
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Certo.
Ritos são atividades relativamente elaboradas e planejadas que combinam várias
formas de expressão cultural e muitas vezes têm consequências tanto práticas
quanto expressivas. São praticados com a finalidade de perpetuar, no dia a dia, os
valores organizacionais e tornar a cultura mais coesa.
O item cita, corretamente, os seis tipos de ritos!

Questão 7    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
A mudança de cultura organizacional é um processo complexo, mas que acontece
de forma rápida quando há apoio da alta administração da empresa.

Errado.
De maneira alguma mudar uma cultura será um processo rápido. As práticas, comparadas aos valores, são mais fáceis de sofrer mudanças. Os valores, para
mudarem, seguem uma dinâmica própria.

Questão 8    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2007) Acerca da cultura organizacional, julgue o item subsequente.
À semelhança do clima organizacional, a cultura pode ser alterada à medida que
se perceba a necessidade de instituir mudanças importantes na organização, com
o fim de atender aos novos cenários que são apresentados no atual contexto de
grande complexidade do mercado.

Errado.
Veja que a afirmação quer comparar a mudança de clima com a mudança de cultura. O termo “à medida que se perceba” dá uma ideia de “sempre que necessário”.
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E sabemos que a mudança da cultura é muito mais complexa em relação à
mudança do clima organizacional.

Questão 9    (CESPE/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/TCU/2007) Acerca da cultura organizacional, julgue o item subsequente.
Os valores organizacionais devem ser compartilhados entre os empregados desde o
momento do seu ingresso na organização, por meio de processos de socialização e
acompanhamento do desempenho do empregado, como forma de preservar o seu
comprometimento com a cultura da instituição.

Certo.
A cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças, que foram estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas e que são compartilhados
por todos os membros da organização, orientando o comportamento desses
membros no dia a dia e direcionando suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais.

Questão 10    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/STF/2008) Com base nos conceitos
gerais e aplicações específicas, e à luz da doutrina e da legislação relativas à administração de recursos humanos, julgue o item.
Uma das principais funções da cultura organizacional é regular as relações entre
os membros da organização. A cultura define a tendência à solidariedade e ao associativismo, em contraposição ao individualismo e ao alheamento em relação aos
interesses coletivos, diferenciando as organizações e as sociedades.
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Certo.
A cultura organizacional define a maneira como os integrantes da organização devem interagir entre si e com o mundo externo. Ou seja, uma das principais funções
da cultura é regular as relações entre os membros da organização: como devem
interagir, que tratamento devem dar-se, como devem resolver conflitos. Esses e
muitos outros comportamentos são desenvolvidos pela convivência do dia
a dia e passam a fazer parte da cultura organizacional.

Questão 11    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
O antigo diretor do órgão é exemplo de herói na cultura organizacional desse órgão.

Certo.
Heróis são pessoas que corporificam os valores e o caráter da organização e de
sua cultura. Ou seja, independem de serem personalidades com carisma
ou sem carisma.
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Assim, os heróis de uma cultura organizacional dizem respeito àquelas pessoas
que, mesmo ausentes, deixaram uma marca, fixaram uma forma de pensar, seja
positiva ou negativa.

Questão 12    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
A máxima instituída na organização pelo antigo diretor não constitui símbolo da
cultura organizacional.

Errado.
Os artefatos constituem o nível mais visível da cultura organizacional. É o que cada
um vê, sente e ouve em uma organização. Aí se incluem os símbolos, as histórias,
os heróis, os lemas, as cerimônias etc. São as coisas ou os eventos que indicam
visual ou auditivamente como é a cultura da organização.
Logo, a máxima instituída na organização pelo antigo diretor constitui, sim,
um símbolo da cultura organizacional.
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Questão 13    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
A referida reunião mensal corresponde a um rito da cultura organizacional.

Certo.
Ritos são atividades relativamente elaboradas e planejadas que combinam várias
formas de expressão cultural e muitas vezes têm consequências tanto práticas
quanto expressivas. São praticados com a finalidade de perpetuar, no dia a dia, os
valores organizacionais e tornar a cultura mais coesa.

Questão 14    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
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de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
Infere-se da situação apresentada que o objetivo do novo diretor do órgão está
voltado para a mudança da cultura organizacional, que, envolvendo aspectos mais
superficiais, reflete o clima organizacional, relacionado a aspectos mais enraizados
na organização.

Errado.
Ah, examinador, quer enganar a quem?
O item está com as definições invertidas, claro!
Corrigindo, teríamos:
Infere-se da situação apresentada que o objetivo do novo diretor do órgão está
voltado para a mudança da cultura organizacional, que, envolvendo aspectos mais
enraizados na organização, reflete o clima organizacional, relacionado a aspectos mais superficiais na organização.

Questão 15    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2010) O novo diretor de determinado órgão público, objetivando apagar da memória dos servidores a máxima
“manda quem quer, obedece quem tem juízo”, instituída na cultura da organização
pelo antigo diretor, que permanecera no cargo durante trinta anos, anunciou a realização de certame para a escolha de uma canção comemorativa dos quarenta anos
de existência do órgão, por meio da qual seriam enaltecidos valores e princípios
positivos que norteiam o órgão. O anúncio foi feito durante a tradicional reunião
de prestação de contas mensal, em que são comunicadas notícias internas, como
promoções, exonerações e apresentação de novos colaboradores.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

86 de 115

GESTÃO DE PESSOAS
Cultura e Motivação
Prof. Adriel Sá

Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item, a respeito de clima
e cultura organizacional.
A canção escolhida para representar o órgão constitui um valor da cultura
organizacional.

Errado.
A canção escolhida para representar o órgão constitui um artefato da cultura
organizacional.
Os valores são os elementos considerados relevantes dentro da organização
e que devem ser respeitados, tanto nos processos decisórios quanto no comportamento e nas atitudes dos seus membros. Situam-se no segundo nível da
cultura organizacional.

Questão 16    (CESPE/ANALISTA ADMINISTRATIVO/MPU/2010) Julgue o próximo
item, a respeito de cultura e de clima organizacionais.
A cultura organizacional não comporta gerenciamento, dado o descompasso, nas
organizações, entre a situação real e a situação ideal.

Errado.
O gerenciamento da cultura organizacional envolve uma polêmica de opiniões diversas. Enquanto alguns autores não consideram tal gerenciamento viável, outros
o concebem como estratégia necessária para a administração em tempos de mudanças imperativas.
No entanto, para fins de concursos, fique sempre com a segunda corrente: a cultura organizacional pode ser gerenciada!
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Questão 17    (CESPE/ANALISTA – PSICOLOGIA/MPU/2010) A respeito de clima e cultura organizacional, julgue o item subsequente.
Os valores individuais constituem o núcleo da cultura organizacional.

Errado.
De fato, os valores, sejam individuais, sejam organizacionais, têm sido estudados
tanto nas suas relações com o trabalho propriamente dito quanto com a cultura
organizacional.
No entanto, os valores organizacionais é que se traduzem nas crenças e nos princípios que ensinam, o que é bom e desejável para a organização. Portanto, são os
valores organizacionais que constituem o núcleo da cultura organizacional.

Questão 18    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/CNJ/2013) A respeito de competência
interpessoal, gerenciamento de conflitos, clima e cultura organizacionais, julgue o
item seguinte.
A capacidade que uma organização tem de mudar rapidamente seus valores em
virtude de orientações claras da gestão do topo demonstra o caráter dinâmico de
sua cultura organizacional.

Errado.
A mudança de valores de uma organização não significa dizer que ela é uma
organização com caráter dinâmico.
Perceba que a questão tenta induzir à confusão de características entre a cultura
adaptativa e a cultura fraca. Sobre o caráter dinâmico da cultura, Pina e Cunha
(2006)19 asseveram que uma cultura organizacional ter um carácter dinâmico não é
19

PINA e CUNHA M. et al. Manual de comportamento organizacional e gestão. Lisboa: RH Editora, 2006.
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o mesmo que dizer “que muda facilmente ou ao sabor das conveniências da gestão
de topo”, tal como, por outro lado, a estabilidade cultural não deve ser confundida
com imobilismo.

Questão 19    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/STJ/2012) No que se refere a cultura
e clima organizacionais, temas relevantes para a compreensão e a gestão das organizações, julgue o próximo item.
Os padrões culturais das organizações moldam os comportamentos, dão sentido
aos pensamentos e canalizam as emoções, sendo, pois, mecanismos de controle
organizacional.

Certo.
A cultura organizacional é um conjunto de valores e normas que controlam as interações dos membros da organização entre si e com as pessoas externas, como,
por exemplo, fornecedores e clientes.
Como a cultura organizacional regula as relações entre seus membros, isso significa dizer que ela é um mecanismo de controle por parte da organização.

Questão 20    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/MPU/2013) A respeito das organizações, julgue o item que se segue.
Em uma empresa em que a cultura organizacional é difundida e os valores e as
crenças são pontos de referência claros e compartilhados pelos colaboradores, estabelece-se um acordo tácito que evoca o lema “um por todos, todos por um”.

Certo.
A famosa frase “um por todos, todos por um” é conhecida por todos por meio dos
filmes sobre os “Três Mosqueteiros”, adaptados do escritor francês Alexandre Du-
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mas. Esse lema passou a ser utilizado na expressão universal de representar a
união de todos em um só objetivo. Bingo! É o que o item está afirmando!
Assim, organizacionalmente falando, uma vez que um grupo de pessoas desenvolve uma determinada atividade, inicia-se ali a construção de seus hábitos, da sua
cultura, que implica a capacidade de adaptação do indivíduo à realidade do grupo
no qual ele está inserido.

Questão 21    (CESPE/ADMINISTRADOR/MJ/2013) Acerca das funções de administração, tais como planejamento, organização, direção e controle, julgue o item que
se segue.
Os controles ajustados são impulsionados por uma cultura organizacional forte e
são baseados em crenças amplamente partilhadas em toda a organização.

Errado.
A ideia de uma cultura forte é a seguinte: quanto maior for o compartilhamento
e acatamento das crenças em toda a organização, menor será a necessidade de
controle nesse sentido.
Isso se explica pelo fato de que uma organização que possui uma cultura forte
compartilha seus valores sem questionamentos por parte dos colaboradores, ou
seja, o controle é mínimo e não se ajusta, sendo que os valores essenciais
da organização são intensamente acatados e amplamente compartilhados.
Já uma cultura mais fraca apresenta diretrizes genéricas aos seus membros, necessitando de um controle ajustado.

Questão 22    (CESPE/ADMINISTRADOR/MJ/2013) No que se refere à estrutura, tipos de departamentalização e cultura organizacional, julgue o item a seguir.
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Considerando os níveis de manifestação da cultura organizacional, os rituais
encontram-se em nível mais profundo que os valores e representam certos
gestos, palavras, cerimônias sociais e figuras facilmente reconhecidos pelos
membros da organização.

Errado.
Já corrigindo o item, temos que os valores se encontram em nível mais profundo que os rituais (exemplos de artefatos).

Questão 23    (CESPE/ADMINISTRADOR/MJ/2013) No que se refere à estrutura, tipos de departamentalização e cultura organizacional, julgue o item a seguir.
Promover a adaptação da organização, nos seus ambientes interno e externo, é
uma das funções da cultura organizacional.

Certo.
O item aborda o conceito de cultura organizacional definido por Schein (1985),20 a saber:
Cultura é a experiência que o grupo adquiriu à medida que resolveu seus problemas de
adaptação externa e integração interna, e que funciona suficientemente bem para ser
considerada válida. Portanto, essa experiência pode ser ensinada aos novos integrantes
como forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas.

Questão 24    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-ES/2012) Com relação à teoria das organizações, julgue o item subsequente.
Define-se cultura organizacional como o conjunto de valores e normas compartilhado entre os membros de uma organização e que controla as relações entre esses
membros, fornecedores, clientes e demais pessoas externas à organização.
20

SCHEIN, E. Organizational culture and leadership. San Francisco: J. Bess, 1985.
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Certo.
A cultura organizacional é um sistema de normas, valores compartilhados e crenças
que são entendidos e aceitos pelos membros da organização. A cultura organizacional inclui regras formais e escritas, além de regras implícitas.

Questão 25    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-CE/2014) As características definidoras da identidade organizacional e dos comportamentos esperados das pessoas
que atuam na organização são evidenciadas por meio
a) das normas, valores e costumes, que balizam a forma como a organização opera
sua estrutura e age no mercado, representando sua dimensão cultural.
b) das vantagens financeiras, que sustentam as operações da organização no mercado, representando sua dimensão econômica.
c) das interações pessoais e com outras organizações, representando a dimensão
relacional da organização.
d) das regulamentações normativas e institucionais, que definem o modo de
atuação da organização no contexto local e global, representando sua dimensão
político-legal.
e) dos avanços científicos e tecnológicos, que marcam o contexto externo da organização e incidem sobre sua estrutura interna.
Letra a.
A identidade organizacional e a modelagem de comportamentos são expressões diretamente relacionadas à cultura organizacional, conceituada na primeira alternativa.
A cultura organizacional (dimensão cultural da organização) define os padrões de
comportamento e de atitudes. Ela também se refere ao sistema de significados
compartilhados por todos os membros e que distingue uma organização das demais (identidade organizacional).
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Questão 26    (CESPE/ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/TC-DF/2014) No
que se refere ao comportamento organizacional, julgue o item.
Confraternizações com colegas de trabalho, recompensas justas de desempenho
e oportunidades de trabalhar em projetos que articulem as habilidades e os interesses dos funcionários exemplificam ações convergentes com as necessidades de
ordem superior prescritas na teoria de motivação de Maslow.

Certo.
As necessidades básicas ou fisiológicas aplicadas à motivação no trabalho referem-se às necessidades de horários flexíveis, conforto físico, intervalos de trabalho etc.
As necessidades de segurança relacionam-se com estabilidade no emprego, plano
de saúde, seguro de vida etc.
As necessidades sociais, de associação ou afetivas vinculam-se às necessidades de
conquistar amizades, manter boas relações, ter superiores gentis etc.
As necessidades de status ou autoestima referem-se às necessidades de responsabilidade pelos resultados, reconhecimento por todos, promoções ao longo da
carreira, feedback etc.
As necessidades de autorrealização ou crescimento envolvem os desafios, a necessidade de influenciar nas decisões, ter autonomia etc.
São consideradas necessidades de ordem primária ou baixa ordem: (1) as necessidades básicas ou fisiológicas; e (2) as necessidades de segurança.
São consideradas necessidades de ordem secundária ou de ordem elevada: (3) as
necessidades sociais, de associação ou afetivas; (4) as necessidades de status ou
autoestima; e (5) as necessidades de autorrealização ou crescimento.
Logo, temos:
• confraternizações com colegas de trabalho: necessidades sociais;
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• recompensas justas de desempenho: necessidades de status; e
• oportunidades de trabalhar em projetos que articulem as habilidades e os interesses dos funcionários: necessidades de autorrealização.
Questão 27    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 10ª REGIÃO/2013) Com referência a comportamento organizacional, julgue o item que se segue.
A motivação para o trabalho, sob o enfoque das necessidades humanas, é resultado
do quanto a pessoa se percebe capaz de realizar uma determinada tarefa de forma
autônoma e exemplar.

Errado.
Quando falamos em Teoria das Necessidades Humanas (Maslow), você lembra de
algum comentário sobre realizar uma determinada tarefa de forma autônoma
e exemplar?
A resposta é não. Isso porque esse enfoque está vinculado à teoria da autoeficácia.
A Teoria da Autoeficácia, de Albert Bandura, preocupa-se em estudar como a crença
das pessoas em suas próprias habilidades pode afetar o seu comportamento. Para
essa teoria, as pessoas com grande autoeficácia acreditam ser capazes de realizar
tarefas e serão motivadas a aplicar o esforço necessário para isso.
Assim, corrigindo o item, temos:
A motivação para o trabalho, sob o enfoque das necessidades humanas (da teoria
da autoeficácia), é resultado do quanto a pessoa se percebe capaz de realizar uma
determinada tarefa de forma autônoma e exemplar.

Questão 28    (CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/DPU/2016) Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.
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Conforme postulam Hackman e Oldham, no modelo das características da função,
quando as pessoas percebem autonomia no trabalho e recebem feedback contínuo
de suas atividades, elas passam a conviver com estados psicológicos críticos, com
maior grau de responsabilidade e mais clara definição de propósitos, o que favorece
o alcance de resultados no trabalho.

Certo.
A Teoria das Características da Função, de Hackman e Oldham, é referência para se
conceber diferentes situações de trabalho.
Essa teoria sugere que existem cinco dimensões do trabalho que produzem estados psicológicos críticos no trabalhador e que resultam em um conjunto positivo de
resultados, sendo elas: a variedade de competências, a identidade das tarefas, o
significado, a autonomia e o feedback.
Mnemônico: VISAF.
• Variedade de competências – refere-se ao grau de exigência e talentos no que
diz respeito a competências, atividades e conhecimentos para a realização de
uma determinada tarefa.
• Identidade das tarefas – refere-se ao grau em que é requerida a execução
de um trabalho no qual se consegue identificar princípio e fim, o resultado é
visível e o indivíduo consegue identificar esse trabalho como seu.
• Significado – refere-se ao impacto das tarefas para os trabalhadores, a organização e a sociedade, sendo que quanto maior o impacto, maior o significado
do trabalho.
• Autonomia – grau de liberdade e independência em termos de planeamento
das tarefas e procedimentos a utilizar.
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• Feedback – refere-se à forma como é transmitida, de forma clara, ao indivíduo se a sua tarefa foi bem executada e quais os níveis de desempenho
alcançados.

Questão 29    (CESPE/ANALISTA ADMINISTRATIVO/TCE-ES/2013) A motivação, entendida como um processo psicológico relacionado à hierarquia das necessidades
humanas, pode ser corretamente descrita como a necessidade de
a) crescimento, que corresponde àquela relativa à autorrealização.
b) pertença social, que corresponde àquela relativa ao pertencimento a grupos e
reconhecimento de identidade social.
c) existência, que corresponde àquela relativa à fisiologia humana e à segurança
material.
d) relacionamento, que corresponde àquela relativa às interações sociais e percepção de estima.
e) diferentes níveis de complexidade, que caracterizam a natureza humana e sua
satisfação de forma holística.

Letra e.
Eis um conceito que bem determina o que é motivação. Maslow separou as cinco
categorias de necessidades em dois patamares: necessidades de nível mais baixo e necessidades de nível mais alto. A diferença entre esses dois níveis parte da
premissa de que as necessidades de nível mais baixo (fisiológicas e de segurança)
quase sempre são satisfeitas externamente, enquanto as necessidades de nível
mais alto (social, estima e autorrealização) são satisfeitas dentro do indivíduo.
Análise das demais alternativas:
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a) Errada. A motivação pode abarcar outros níveis de necessidades, como demonstra a pirâmide de necessidades de Maslow. Por essa teoria, a autorrealização refere-se ao 5º e último nível a ser alcançado em um processo de motivação humana.
b) Errada. A pertença social, mais uma vez sob a análise da teoria proposta por
Maslow, destaca apenas um nível de necessidade a ser buscado, qual seja, a necessidade social ou de associação.
c) Errada. Atender as necessidades básicas ou fisiológicas e as necessidades de
segurança correspondem aos primeiros e segundos níveis, respectivamente, a serem “escalados” por um ser humano, segundo Maslow.
d) Errada. Amor, relacionamento e interações sociais podem ser classificadas como
variáveis pertencentes ao 3º nível da pirâmide de necessidades humanas, teoria
da motivação desenvolvida por Maslow. Já a percepção de estima integra-se ao 4º
nível de necessidades.

Questão 30    (CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/TCE-RO/2013) A respeito das
funções da administração e do comportamento organizacional no processo administrativo, julgue o item que se segue.
De acordo com a teoria dos dois fatores, conforme proposta por Herzberg, os fatores motivacionais intrínsecos, relacionados ao próprio trabalho, produzem satisfação e os fatores extrínsecos, relacionadas com as condições de trabalho, apenas
reduzem a insatisfação.

Certo.
Herzberg chamou os fatores extrínsecos de fatores de manutenção, porque apenas mantêm a satisfação quando presentes ou causam insatisfação quando ausentes, mas não geram nenhum aumento de satisfação. Esses fatores incluem aspec-
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tos extrínsecos ao trabalho, isto é, que compõem o ambiente de trabalho, tais como
salário, condições de trabalho, supervisão, benefícios etc.
Os fatores vinculados às necessidades humanas individualizadas compõem os fatores intrínsecos ao próprio trabalho, tais como realização, desafio, responsabilidade, progresso. Herzberg os chamou de fatores causadores de satisfação ou
motivadores, pois são os que efetivamente nos motivam quando estão presentes,
mas, se não estiverem presentes, não haverá grande insatisfação.

Questão 31    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-CE/2014) De acordo com a hierarquia de necessidades proposta por Maslow, uma pessoa que trabalha com empenho
para conseguir de seu chefe imediato reconhecimento e autonomia é motivada por
necessidades
a) fisiológicas.
b) de realização.
c) de segurança.
d) sociais.
e) de autoestima.

Letra e.
As necessidades de status ou autoestima envolvem o reconhecimento das nossas capacidades por nós mesmos e pelos outros. Em geral, é a necessidade de
se sentir digno, respeitado por si e pelos outros, com prestígio e reconhecimento,
poder, orgulho etc. Aplicadas à motivação no trabalho, referem-se às necessidades
de responsabilidade pelos resultados, reconhecimento por todos, promoções ao
longo da carreira, feedback etc.
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Logo, uma pessoa que trabalha com empenho para conseguir de seu chefe imediato reconhecimento e autonomia é motivada por necessidades de status ou autoestima, que envolvem o reconhecimento das nossas capacidades por nós mesmos
e pelos outros.

Questão 32    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRE-GO/2015) Acerca de organização
e motivação, julgue o item a seguir.
Caso se busque motivar um colaborador que tenha alta necessidade de realização
nos termos propostos pela teoria das necessidades adquiridas, deve-se considerar
que pessoas com essa característica preferem trabalhar sozinhas.

Certo.
Para a Teoria da Realização ou Teoria das Necessidades Adquiridas (McClelland),
existem necessidades aprendidas e socialmente adquiridas com a interação do ambiente, divididas em três categorias:
• necessidades de realização (ou sucesso) – desejo de alcançar algo difícil; exige um padrão de sucesso, domínio de tarefas complexas e superação de outras – assumir responsabilidades; correr riscos calculados;
retorno concreto sobre desempenho; não são motivados por dinheiro
em si. Os indivíduos com esse tipo de necessidade pretendem, mais
que obter sucesso individual, obter feedback positivo no grupo. Essas
pessoas acreditam que suas habilidades serão suficientes ou que as
chances são boas o bastante para que tenham sucesso na realização da
tarefa; assim, preferem trabalhar sozinhas ou com pessoas que também tenham necessidades de realização;
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• necessidades de afiliação – desejo de estabelecer relacionamentos pessoais
próximos, de evitar conflito e estabelecer fortes amizades; é uma necessidade social, de companheirismo e apoio, para desenvolvimento de relacionamentos significativos com pessoas (motivados por cargos que exigem interação frequente com colegas), tem dificuldade em avaliar os subordinados de
forma objetiva, as pessoas são mais importantes que a produção de outputs;
• necessidades de poder – desejo de influenciar ou controlar outros, ser responsável por outros e ter autoridade sobre outros; necessidade de dominar,
influenciar ou controlar pessoas (procuram por posições de liderança); uma
elevada tendência para o poder está associada a atividades competitivas bem
como ao interesse de obter e manter posições de prestígio e reputação.

Questão 33    (CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/DPU/2016) Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.
Segundo a teoria dos motivos, de McClelland, aspirar realizar metas elevadas,
procurar relações interpessoais fortes e buscar aprovação dos outros são características de pessoas que demonstram que a motivação está baseada em
motivos de sucesso.

Errado.
Vamos revisar o conceito principal da teoria de McClelland.
Para a teoria da realização ou das necessidades adquiridas, de David McClelland,
existem necessidades aprendidas e socialmente adquiridas com a interação do ambiente, divididas em três categorias:
• necessidades de realização (ou sucesso) – desejo de alcançar algo difícil;
exige um padrão de sucesso, domínio de tarefas complexas e superação de
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outras – assumir responsabilidades; correr riscos calculados; retorno concreto sobre desempenho; não são motivados por dinheiro em si. Os indivíduos
com esse tipo de necessidade pretendem, mais que obter sucesso individual,
obter feedback positivo no grupo. Essas pessoas acreditam que suas habilidades serão suficientes ou que as chances são boas o bastante para que tenham
sucesso na realização da tarefa; assim, preferem trabalhar sozinhas ou com
pessoas que também tenham necessidades de realização;
• necessidades de afiliação – desejo de estabelecer relacionamentos pessoais
próximos, de evitar conflito e estabelecer fortes amizades; é uma necessidade
social, de companheirismo e apoio, para desenvolvimento de relacionamentos significativos com pessoas (motivados por cargos que exigem interação
frequente com colegas);
• necessidades de poder – desejo de influenciar ou controlar outros, ser responsável por outros e ter autoridade sobre outros; necessidade de dominar,
influenciar ou controlar pessoas (procuram por posições de liderança); uma
elevada tendência para o poder está associada a atividades competitivas,
bem como ao interesse de obter e manter posições de prestígio e reputação.
Perceba, então, que alcançar metas elevadas, mas realistas, relaciona-se com motivos de sucesso. No entanto, a procura de relações interpessoais e a busca
pela aprovação dos outros fazem parte dos motivos de afiliação.

Questão 34    (CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/DPU/2016) Acerca de comportamento organizacional, julgue o item que se segue.
A equidade interna e externa é importante fator de motivação dos empregados de
uma organização.
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Certo.
A equidade é tão importante que até existe uma teoria que trata desse fator. Como vimos, pela Teoria da Equidade, de John Stancy Adams, afirma que as
pessoas são motivadas a alcançar uma condição de igualdade ou justiça nas suas
relações com outras pessoas e com as organizações.

Questão 35    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-PA/2016) No que se refere aos fundamentos de motivação, comunicação e controle, julgue o próximo item.
No âmbito do processo de motivação, a teoria do reforço estabelece que as estratégias de extinção e punição contribuem para que a vontade de repetir o comportamento seja reduzida.

Certo.
O item trata de dois princípios básicos da teoria de Skinner: extinção e punição
(quinto e terceiro princípios, respectivamente).
A teoria do reforço, de Burrhus Frederic Skinner, possui cinco princípios básicos.
• O primeiro deles é o condicionamento operante, segundo o qual o comportamento é naturalmente reforçado por suas próprias consequências.
• O segundo princípio trata do reforço positivo, que consiste na repetição daquilo que traz consequências agradáveis.
• O terceiro princípio consiste no oposto do segundo, ou seja, é a punição por
um comportamento inadequado (estratégia de punição).
• O quarto princípio é a programação de estímulos, que nada mais é do que
alternar os momentos de recompensa pelo bom comportamento, de forma a
gerar expectativas no ser que se deseja condicionar.
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• O quinto princípio ensina que o comportamento condicionado que não é reforçado tende a desaparecer (estratégia de extinção).
Segundo Burrhus Frederic Skinner, a maior parte do comportamento humano produz efeito no mundo exterior e suas consequências podem influenciar o organismo,
dando-lhe possibilidade de alterar sua frequência de emissão.

Questão 36    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-PA/2016) Com relação a liderança, motivação e comunicação, julgue o item seguinte.
Conforme a teoria da hierarquia das necessidades, os indivíduos se motivam para
alcançar a sua realização pessoal imediatamente após suas necessidades sociais,
como amizade, relacionamentos e trabalho em equipe, terem sido satisfeitas.

Errado.
A Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, de Abraham H. Maslow, pressupõe a seguinte ordem hierárquica de necessidades:

Logo, entre as necessidades de autorrealização e as necessidades sociais, temos as
necessidades de autoestima.
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Questão 37    (CESPE/AUDITOR DO ESTADO/CAGE-RS/2018) De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional são necessidades
a) econômicas.
b) de estima.
c) sociais.
d) de segurança.
e) de autorrealização.

Letra e.
Segundo a Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, de Maslow, temos 5
níveis a serem “escalados” por um ser humano:
• necessidades básicas ou fisiológicas – aplicadas à motivação no trabalho, referem-se às necessidades de horários flexíveis, conforto físico, intervalos de
trabalho etc.
• necessidades de segurança – relacionam-se com estabilidade no emprego,
plano de saúde, seguro de vida etc.
• necessidades sociais, de associação ou afetivas – vinculam-se às necessidades de conquistar amizades, manter boas relações, ter superiores gentis etc.
• necessidades de status ou autoestima – referem-se às necessidades de responsabilidade pelos resultados, reconhecimento por todos, promoções ao
longo da carreira, feedback etc.
• necessidades de autorrealização ou crescimento – envolve os desafios, a necessidade de influenciar nas decisões, ter autonomia etc.
São consideradas necessidades de ordem primária ou baixa ordem: (1) as necessidades básicas ou fisiológicas; e (2) as necessidades de segurança.
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São consideradas necessidades de ordem secundária ou de ordem elevada: (3) as
necessidades sociais, de associação ou afetivas; (4) as necessidades de status ou
autoestima; e (5) as necessidades de autorrealização ou crescimento.
Portanto, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional são necessidades de autorrealização.

Questão 38    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/SEDF/2017) Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação e objetivos da gestão de pessoas, julgue
o seguinte item.
Tornar as tarefas mais desafiadoras é uma forma de motivar pessoas e de desenvolver nelas o sentimento de que as atividades estão ficando mais enriquecedoras.

Certo.
Como estudamos, cada pessoa tem suas próprias motivações. O sentido que
cada uma atribui àquilo que faz e lhe dá satisfação é próprio apenas daquela
pessoa. Objetivos difíceis, porém atingíveis, motivam os funcionários.
Portanto, a motivação requer proporcionar desafios na vida e no trabalho, aumentando as emoções.

Questão 39    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/SEDF/2017) Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação e objetivos da gestão de pessoas, julgue
o seguinte item.
O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão controlador.
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Errado.
O equilíbrio organizacional é relacionado com os estímulos (incentivos e recompensas) oferecidos pela organização, e não com a efetividade dos resultados
alcançados em relação às metas, como afirma a banca.
São postulados básicos da teoria do equilíbrio organizacional:
• uma organização é um sistema de comportamentos sociais inter-relacionados
de numerosas pessoas, que são os participantes da organização;
• cada participante e cada grupo de participantes recebe estímulos (incentivos,
recompensas), em troca dos quais faz contribuições à organização;
• todo o participante manterá sua participação na organização enquanto os
estímulos que lhe são oferecidos forem iguais ou maiores do que as contribuições que lhe são exigidas;
• as contribuições trazidas pelos vários grupos de participantes constituem a
fonte na qual a organização se supre e se alimenta dos estímulos que oferece
aos participantes;
• a organização continuará existindo somente enquanto as contribuições forem
suficientes para proporcionar estímulos e motivação para induzirem os participantes à prestação de contribuições (MARCH e SIMON, 1975).21

Questão 40    (CESPE/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/SEDF/2017) Julgue o
item a seguir, referente aos elementos do comportamento organizacional.
Conforme a teoria da expectativa, a motivação depende da percepção de que a organização adota mecanismos de equidade e paridade de remuneração como forma
de reconhecimento do desempenho dos indivíduos que nela trabalham.
21

MARCH, J.; SIMON, H. A teoria do equilíbrio da organização. In: ETZIONI, A. Organizações complexas: um estudo das organizações em face dos problemas sociais. São Paulo: Atlas, 1975.
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Errado.
A questão trata da Teoria da Equidade, de John Stancy Adams, e não da
Teoria da Expectância ou Expectativa, de Victor Harold Vroom.
Pela Teoria da Equidade, afirma-se que as pessoas são motivadas a alcançar
uma condição de igualdade ou justiça nas suas relações com outras pessoas
e com as organizações. Assim, os funcionários que se encontram em situação
de desigualdade experimentam uma insatisfação e tensão emocional que eles
procurarão reduzir.

Questão 41    (CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 7ª REGIÃO/2017) A motivação
depende do esforço despendido pelo empregado para atingir um resultado e do valor atribuído por ele a esse resultado. Essa premissa se refere à teoria motivacional
denominada teoria
a) das necessidades de Maslow.
b) da expectativa.
c) da equidade.
d) behaviorista

Letra b.
Segundo a Teoria da Expectativa, Expectância ou Contingencial, de Vroom, a motivação é o processo que governa a escolha de comportamentos voluntários alternativos (relações entre expectativas e recompensas). Assim, o quadro inicial seria
aquele de uma pessoa que poderia escolher entre fazer A, B ou C.
A aplicação dessa teoria confirma a regra de que não é qualquer recompensa que gerará motivação. Outro detalhe é que essa teoria, ao concluir
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que a força da inclinação para uma ação depende da força da expectativa
de que o ato será seguido por um resultado, reconhece a capacidade de
planejamento do indivíduo.

Questão 42    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-PA/2016) A respeito
de comportamento organizacional, julgue o item seguinte.
Sendo uma ação autorregulada e persistente, dirigida a determinados objetivos e
ativada por necessidades intrínsecas, a motivação tende a ser pouco influenciada
por iniciativas organizacionais e gerenciais de remuneração e valorização.

Errado.
Vi muita discussão nos fóruns sobre essa questão. Mas vamos desmembrar a questão em duas partes:
Sendo uma ação autorregulada e persistente, dirigida a determinados
objetivos e ativada por necessidades intrínsecas, a motivação tende a
ser pouco influenciada por iniciativas organizacionais e gerenciais de remuneração e valorização.
A motivação é autorregulada pelo indivíduo; é persistente e dirigida a objetivos, na
medida em que faz mover o indivíduo em direção a uma necessidade; é intrínseca,
pois tem origem em fatores internos ao indivíduo.
Sendo uma ação autorregulada e persistente, dirigida a determinados objetivos e ativada por necessidades intrínsecas, a motivação tende a ser pouco influenciada
por iniciativas organizacionais e gerenciais de remuneração e valorização.
A primeira parte está correta, ou seja, a motivação tende a ser pouco influenciada
por iniciativas organizacionais e gerenciais de remuneração. Desde criança sabe-
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mos que a remuneração é fator insatisfaciente, mas não motivador. No entanto, é
muito influenciada por iniciativas organizacionais e gerenciais de valorização. Uma
política de desenvolvimento pessoal é um exemplo de possibilidade de aumento de
status, perfil cognitivo ou mesmo da posição social. Logo, um fator motivador. Daí
o erro do item nessa última parte!

Questão 43    (CESPE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE-PA/2016) A respeito
de comportamento organizacional, julgue o item seguinte.
O incentivo ao desenvolvimento profissional, a qualidade e a frequência do feedback e a reflexão conjunta a respeito dos desempenhos ilustram aspectos do comportamento das lideranças que podem influenciar a motivação dos funcionários.

Certo.
A questão ilustra exemplos de fatores extrínsecos que influenciam a motivação.
A motivação extrínseca, ao contrário da intrínseca, pressupõe que o comportamento humano pode ser planejado, modelado ou mudado por meio da
utilização adequada dos vários tipos de recompensas ou punições disponíveis no meio ambiente. Para essas características, a motivação é sinônimo
de condicionamento.

Questão 44    (CESPE/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ANVISA/2016) No que se refere
a gestão de pessoas, equilíbrio organizacional, motivação e liderança, julgue o item
subsequente.
É recomendável instituir programas motivacionais padronizados e permanentes nas
organizações para estimular a motivação dos empregados.
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Errado.
Não há como “padronizar” programas motivacionais. Isso porque a motivação é
algo essencialmente intrínseco, restrito ao individual. É dizer: nem sempre algo
que motiva uma pessoa motiva outro indivíduo.

Questão 45    (CESPE/AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL/DEPEN/2015) Julgue o
item, referente a comportamento organizacional.
De acordo com a teoria motivacional do estabelecimento de objetivos, pessoas
orientadas por gestores que adotam estilos mais participativos de liderança e de
gestão apresentam melhor desempenho profissional, já que elas trabalham com
objetivos claros, específicos e desafiadores e recebem feedbacks gerenciais.

Certo.
A teoria da fixação (estabelecimento) de metas ou objetivos, de Edwin Locke e
Gary Latham, é uma forma popular de aumentar o desempenho no trabalho.
O princípio básico dessa teoria diz que o comportamento das pessoas é motivado
por suas intenções e seus objetivos, que podem estar intimamente relacionados a
comportamentos específicos.
As metas de uma pessoa são o principal determinante da motivação relacionada à tarefa, visto que as metas dirigem os pensamentos e as ações. Portanto, as
metas podem variar em conteúdo (fácil ou difícil, geral ou específica, simples ou complexa) e intensidade (de acordo com a percepção da importância que se dá à meta).
As melhores metas têm uma expectativa de desempenho que a quase totalidade dos funcionários conseguirá atingir, pois advêm de decisões pensadas e acordadas.
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Questão 46    (CESPE/AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL/DEPEN/2015) Julgue o
item, referente a comportamento organizacional.
A motivação no trabalho caracteriza-se pelo esforço despendido pelo indivíduo para
cumprir objetivos e metas previamente estipulados, ainda que dificuldades e obstáculos afetem seu desempenho profissional por um breve período.
Certo.
A expressão “motivação” significa aquilo que é suscetível de mover o indivíduo, de levá-lo a agir para atingir algo e de lhe produzir um comportamento orientado.
Vimos, também, que objetivos difíceis, porém atingíveis, motivam os funcionários.
Portanto, a motivação requer proporcionar desafios na vida e no trabalho, aumentando as emoções.

Questão 47    (CESPE/TECNÓLOGO – RECURSOS HUMANOS/FUB/2015) Acerca de
comprometimento no trabalho, tipologias de comprometimento, motivação e envolvimento no trabalho, julgue o item subsequente.
A motivação do ganho material, a motivação do reconhecimento social e a motivação interior da realização pessoal são três tipos de motivações consideradas eficazes para que o empregado se comprometa com o trabalho.
Certo.
Os tipos de motivação citados pelo item são destacados em diversas teorias do campo motivacional. A mais fácil de ser visualizada é a teoria da hierarquia das necessidades humanas, de Abraham H. Maslow, afirmando que a satisfação das necessidades do homem é importante tanto para a sua parte física quanto
para sua parte mental. Ao satisfazer uma necessidade, ela deixa de ser motivadora
e, por isso, troca-se o nível dela na pirâmide.
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Questão 48    (CESPE/TECNÓLOGO – RECURSOS HUMANOS/FUB/2015) Acerca de
comprometimento no trabalho, tipologias de comprometimento, motivação e envolvimento no trabalho, julgue o item subsequente.
De acordo com a teoria dos dois fatores (satisfação e motivação), a motivação vem
do trabalho e não do ambiente.

Certo.
A teoria dos dois fatores de Frederick Irving Herzberg pressupõe os seguintes
aspectos:
• a satisfação no cargo depende dos fatores motivacionais ou satisfacientes – o
conteúdo ou as atividades desafiantes e estimulantes do cargo desempenhado pela pessoa;
• a insatisfação no cargo depende dos fatores higiênicos ou insatisfacientes –
o ambiente de trabalho, salário, benefícios recebidos, supervisão, colegas e
contexto geral que envolve o cargo ocupado.
Em suma, fatores motivadores têm relação com o trabalho em si, e fatores
de higiene têm relação com o ambiente.

Questão 49    (CESPE/TECNÓLOGO – RECURSOS HUMANOS/FUB/2015) Acerca de
comprometimento no trabalho, tipologias de comprometimento, motivação e envolvimento no trabalho, julgue o item subsequente.
Características associadas a identificação ou afiliação podem ser reconhecidas
quando os empregados de uma equipe respeitam os valores organizacionais e se
sentem orgulhosos de pertencer à organização.
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Certo.
Para a teoria da realização ou das necessidades adquiridas, de David McClelland,
as necessidades de afiliação estão relacionadas com o desejo de estabelecer
relacionamentos pessoais próximos, de evitar conflitos e de estabelecer fortes
amizades; é uma necessidade social, de companheirismo e apoio, para desenvolvimento de relacionamentos significativos com pessoas (motivados por cargos que exigem interação frequente com colegas).
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