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COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
O C.O. é o campo de estudo que busca a compreensão do comportamento individual e dos
grupos no ambiente de trabalho.
Ele investiga os impactos que os indivíduos, os grupos e a estrutura têm sobre o comportamento
humano dentro de uma organização, com o objetivo de utilizar este conhecimento melhorar o
desempenho organizacional.
Percebe-se, portanto, 3 níveis de estudo: o indivíduo, o grupo e o sistema organizacional.
•• Variáveis individuais: características biográficas como idade, sexo e estado civil;
personalidade; valores; atitudes; habilidades; percepção; tomada de decisão individual;
aprendizagem e motivação.
•• Variáveis grupais: psicologia social; dinâmica de grupos; tomada de decisão em grupo;
liderança e confiança; comunicação; equipes de trabalho; conflitos; poder; política.
•• Variáveis organizacionais: estrutura organizacional formal; quadro funcional - cargos;
hierarquia; planejamento; processos de trabalho; políticas de RH; cultura; mudança.
De modo particular, percebe-se que o C.O. investiga liderança, poder, cultura, grupos e equipes,
aprendizagem, percepção, satisfação, motivação, comunicação, atitude, mudança, conflito,
entre outros temas que afetam os indivíduos e as equipes nas organizações. Essa amplitude
de temas faz com que o C.O. utilize conhecimentos gerados por diferentes ciências, como
psicologia, antropologia, sociologia etc.
Ciência

Unidade de Análise

Principais Contribuições

Psicologia

Indivíduo

Personalidade, satisfação, motivação, emoções,
treinamento, aprendizagem, avaliação, decisões
individuais, seleção.

Psicologia Social

Grupo

Mudança comportamental,
comunicação, processos grupais.

Sociologia

Grupo e
Sistema Organizacional

Dinâmica de grupo/intergrupo, cultura, poder,
comunicação, conflito, mudança.

Antropologia

Grupo e
Sistema Organizacional

Cultura, ambiente organizacional,
análises comparativas: valores/atitudes.

Ciência Política

Sistema Organizacional

Conflito, poder, políticas intraorganizacionais.

Dentro do C.O. existem variáveis independentes (que são as causas) e as variáveis dependentes
(as consequências).
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Variáveis independentes:
•• Organizacionais: desenho da organização formal, processos do trabalho, funções, políticas
e práticas de gestão, cultura etc.
•• Grupais: padrões de comunicação, estilos de liderança, poder, níveis de conflito etc.
•• Individuais: características biográficas e de personalidade, estrutura emocional, valores e
atitudes, capacitação básica etc.
Variáveis dependentes: Produtividade (desempenho), absenteísmo, rotatividade e satisfação,
cidadania organizacional.

Equilíbrio organizacional
Na visão da Gestão de Pessoas, ocorre quando as contribuições dadas pelos funcionários são
compatíveis, em quantidade e qualidade, com as recompensas ofertadas pela organização.

Postulados básicos
•• 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 incentivos (recompensas) em troca
dos quais faz contribuições à organização;
•• Todo o participante manterá sua participação na organização enquanto os incentivos que
lhe são oferecidos forem iguais ou maiores do que as contribuições que lhe são exigidos;
•• As contribuições trazidas pelos vários grupos de participantes constituem a fonte na qual a
organização se supre e se alimenta dos incentivos que oferece aos participantes;
•• A organização continuará existindo somente enquanto as contribuições forem suficientes
para proporcionar incentivos para induzirem os participantes à prestação de contribuições.

Conceitos básicos
•• Incentivos ou alicientes: aquilo que a organização oferece (salários, benefícios, prêmios de
produção, elogios, promoções, reconhecimento etc.)
•• Utilidade dos incentivos: valor de utilidade que cada indivíduo atribui ao incentivo.
•• Contribuições: aquilo que cada participante dá à organização (trabalho, dedicação, esforço,
assiduidade, pontualidade, lealdade, reconhecimento etc.)
•• Utilidade das contribuições: é o valor que o esforço de cada indivíduo tem para a
organização, a fim de que esta alcance seus objetivos.

4

www.acasadoconcurseiro.com.br

Administração – Conceitos Básicos de Comportamento Organizacional – Prof. Rafael Ravazolo

Participantes
Participantes são todos aqueles que recebem incentivos da organização e que trazem
contribuições para sua existência. Nem todos os participantes atuam dentro da organização,
mas todos eles mantêm uma relação de reciprocidade com ela.
Existem cinco classes de participantes: empregados, investidores, fornecedores, distribuidores
e consumidores.
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Slides – Comportamento Organizacional

Comportamento Organizacional
• Investiga os impactos que os indivíduos, os grupos e a estrutura têm
sobre o comportamento dentro de uma organização.
• 3 níveis de estudo: o indivíduo, o grupo e o sistema organizacional.
‒ Variáveis individuais: características biográficas como idade, sexo e
estado civil; personalidade; valores; atitudes; habilidades; percepção;
tomada de decisão individual; aprendizagem e motivação.
‒ Variáveis grupais: psicologia social; dinâmica de grupos; tomada de
decisão em grupo; liderança e confiança; comunicação; equipes de
trabalho; conflitos; poder; política.
‒ Variáveis organizacionais: estrutura organizacional formal; quadro
funcional - cargos; hierarquia; planejamento; processos de trabalho;
políticas de RH; cultura; mudança.
1

Comportamento Organizacional

• 5 principais ciências que contribuem para o estudo do CO:
Ciência
Unidade de Análise
Principais Contribuições
Psicologia

Indivíduo

Personalidade, satisfação, motivação,
emoções, treinamento, aprendizagem,
avaliação, decisões individuais, seleção.

Psicologia Social

Grupo

Mudança comportamental,
comunicação, processos grupais.

Sociologia

Grupo e
Dinâmica de grupo/intergrupo, cultura,
Sistema Organizacional poder, comunicação, conflito, mudança.

Antropologia

Grupo e
Cultura, ambiente organizacional,
Sistema Organizacional análises comparativas: valores/atitudes.

Ciência Política Sistema Organizacional

Conflito, poder, políticas
intraorganizacionais.
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Comportamento Organizacional
• Variáveis independentes – causas

‒Organizacionais: desenho, cultura, políticas, etc.
‒Grupais: comunicação, liderança, poder, conflitos, etc.
‒Individuais: idade, gênero, personalidade, valores, motivação, etc.

• Variáveis dependentes – consequências: fatores que são
afetados.
‒Produtividade (desempenho), absenteísmo, rotatividade e
satisfação, cidadania organizacional.
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Comportamento organizacional
Equilíbrio Organizacional: reciprocidade
‒Consequência da interação psicológica entre a pessoa e a
organização - ambos oferecem algo e esperam algo em troca.
o Incentivos ou alicientes: aquilo que a organização oferece

§ Utilidade: valor que a pessoa dá ao incentivo.

o Contribuições: aquilo que cada pessoa dá à organização

§ Utilidade: valor que o esforço de cada indivíduo tem para a
organização.
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Desempenho
• No contexto do Comportamento Organizacional:

DESEMPENHO

=

Capacidade pessoal (conhecimentos + habilidades)

+

Motivação (atitudes)

+

Suporte Organizacional
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