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  Origens da organização informal 

  

1) Os interesses comuns 

Ao passarem juntas a maior parte do seu tempo nos locais de 
trabalho, as pessoas passam a identificar interesses comuns. 

  

2) A interação provocada pela própria organização formal 

As relações estabelecidas pela organização formal dão margem 
a uma vida grupal intensa que se realiza fora dela. 
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3) A flutuação do pessoal dentro da empresa provoca 
alteração dos grupos sociais 

A rotatividade do pessoal causa mudanças na estrutura informal, 
pois as interações se alteram. 

  

4) Os períodos de lazer ou tempos livres 

Fortalece os vínculos sociais entre as pessoas. 
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Dinâmica de Grupo 

  

A Dinâmica de Grupo é um dos assuntos preferidos da Teoria 
das Relações Humanas. Kurt Lewin, o fundador da Escola da 
Dinâmica de Grupo, introduziu o conceito de equilíbrio “quase-
estacionário” nos processos grupais para significar o campo de 
forças existentes dentro dos grupos e que conduzem a 
processos de auto-regulação e manutenção de equilíbrio. Os 
processos grupais e os hábitos sociais não são estáticos; ao 
contrário, são processos vivos e dinâmicos. 
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O grupo não é apenas um conjunto de pessoas, mas envolve a 
interação dinâmica entre pessoas que se percebem 
psicologicamente como membros de um grupo. 

  

Dinâmica de grupo é a soma de interesses dos componentes do 
grupo e que pode ser ativada por meio de estímulos e 
motivações, no intuito de facilitar a harmonia e melhor 
relacionamento humano. 
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Apreciação critica da Teoria das Relações Humanas 

  

1) Oposição cerrada à Teoria Clássica 

Em muitos aspectos, a Teoria das Relações Humanas foi 
diametralmente oposta à Administração Científica. 

Em termos simplificados, a Teoria Clássica tende a valer para 
condições mais estáveis, enquanto a Teoria das Relações 
Humanas parece mais apropriada para condições dinâmicas. 

Recentemente a Teoria das Relações Humanas vem sendo 
encarada mais como complemento do que como uma 
contradição da Administração Científica. 
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2) Inadequada visualização dos problemas de relações 
industriais 

Em vez de atuar sobre as causas da alienação e do conflito 
(controles formais, subutilização das aptidões dos operários, 
etc), procurou tornar mais agradáveis para o trabalhador as 
atividades extrafuncionais (intervalos de trabalho, torneios de 
esportes, excursões, etc). 

 

Dessa forma, o trabalho se tornou um sacrifício a ser 
compensado pela felicidade a ser gozada fora dele. 
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3) Concepção ingênua e romântica do operário 

Os autores da década de 1940 e início da década de 1950 
imaginavam um trabalhador feliz, produtivo e integrado ao 
ambiente de trabalho. Contudo, essa imagem nem sempre foi 
confirmada por pesquisas posteriores, que descobriram 
trabalhadores felizes e improdutivos, bem como infelizes e 
produtivos, descaracterizando a correlação entre satisfação e 
produtividade. 
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4) Limitação do campo experimental 

Os autores humanistas limitaram-se ao mesmo ambiente restrito dos 
pesquisadores da Administração Científica: a fábrica. 

Deixaram de verificar outros tipos de organização, como bancos, 
hospitais, universidades, etc. 

  

5) Parcialidade das conclusões 

 A Teoria das Relações Humanas relegou os aspectos formais a um 
plano inferior, focalizando apenas a organização informal. 

 

6) Ênfase nos grupos informais 

Supervalorização da coesão grupal como condição de elevação da 
produtividade. 
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7) Enfoque manipulativo das relações humanas. 

Pode até parecer que autores da Escola das Relações Humanas tenham 
se preocupado com o bem estar e com a felicidade dos trabalhadores. 
No entanto, a Escola das Relações Humanas e, principalmente, Elton 
Mayo e seus colaboradores favoreciam a empresa, talvez porque a 
Experiência de Hawthorne tenha sido patrocinada pela Western Eletric. 
Assim, essa teoria tem sido criticada pelo fato de desenvolver uma sutil 
estratégia de manipulativa de enganar os operários e fazê-los trabalhar 
mais e exigir menos. Relegou a um plano secundário as recompensas 
salariais e materiais, enfatizando as recompensas sociais, utilizando-as 
com a finalidade manipulativa de apaziguar os operários, concedendo-
lhes símbolos baratos de prestígio e afeição, em vez de aumento de 
salários. 
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8) Outras críticas 

Perrow salienta que “tanto a Escola da Administração Científica 
como a de Relações Humanas possuem ideias úteis, mas que se 
aplicam a situações diferentes. Os partidários intelectualizados de 
ambas as escolas entendem como exceções os casos que suas 
abordagens não podem ser aplicadas.” 

  

Para Kelber Nascimento, “foi a Escola das Relações Humanas que 
marcou o início do reenfoque, hoje, definitivo da Administração 
como uma ciência social aplicada.” A ênfase deixou de ser colocada 
nas técnicas administrativas para ser colocada nas pessoas. O 
administrador deixou de ser um engenheiro para ser um expert na 
aplicação das ciências do comportamento.  

 


