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Apreciação crítica da Teoria Comportamental 

  

1- Ênfase nas pessoas 

Muito embora, em alguns aspectos, os behavioristas tenham pecado por 
um certo exagero em alguns aspectos organizacionais, como por 
exemplo na “Teoria das Decisões”, ao considerar as pessoas como 
racionais e não racionais, satisfeitas e não satisfeitas, a Teoria 
Comportamental  realinha e redefine os conceitos de tarefa e de 
estrutura sob uma roupagem democrática e humana, ao transferir o foco 
dos aspectos estruturais e estáticos da organização para os aspectos 
comportamentais e dinâmicos. 
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2- Abordagem mais descritiva e menos prescritiva 

A análise descritiva (mostra o que é) e a análise prescritiva (que mostra o 
que deve ser) são aspectos importantes no estudo do comportamento 
organizacional. Os behavioristas preocupam-se mais em explicar e 
descrever as características do comportamento organizacional do que em 
construir modelos e princípios de aplicação prática. 
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3- Profunda reformulação na filosofia administrativa 

O antigo conceito de organização baseado no esquema autocrático, 
coercitivo e de diferenciação de poder é bastante criticado. Os 
behavioristas mostram um novo conceito democrático e humano de 
“colaboração-consenso” e de “equalização de poder”. 
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Meios para desenvolver condições satisfacientes nas organizações: 

  

a) Delegação de responsabilidade 

b) Utilização de grupos e equipes de trabalho semi-autônomos 

c) Enriquecimento do cargo 

d) Retroação, como elogios e críticas construtivas sobre o desempenho 

e) Treinamento e desenvolvimento das pessoas 

  

 

  



 
Teoria Comportamental/Teoria do Desenvolvimento Organizacional - DO 

 

4- Dimensões bipolares da Teoria Comportamental 

Os principais temas da Teoria Comportamental são abordados em 
dimensões bipolares:  

 Análise Teórica x Empírica: O estudo do comportamento organizacional 
volta-se tanto para os aspectos empíricos (como pesquisas, experiências, 
investigações) como para os aspectos teóricos (especificações de 
proposições ou conceitos a respeito das variáveis envolvidas). 

 Análise Macro x Micro: A análise do comportamento organizacional é 
feita na base da perspectiva global da organização (macroabordagem) e 
na visão de detalhes da organização, que são as pessoas 
(microabordagem). 
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 Organização Formal x Informal: As organizações complexas envolvem 
uma organização formal, porque compreendem atividades e relações 
previamente e antecipadamente definidas; como também envolvem 
uma organização informal, porque compreendem atividades e 
relações não especificadas e nem antecipadamente definidas. 

 Análise Cognitiva x Afetiva: Para a Teoria Comportamental, os 
fenômenos humanos dentro da organização são compreendidos 
quando os comportamentos cognitivo-racionais são estudados em 
conjunto com os comportamentos afetivo-emocionais. 
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5- A relatividade das Teorias de Motivação 

As teorias de motivação apresentadas por Maslow e Herzberg são relativas e 
não absolutas. Pesquisas recentes apontam resultados que põem dúvidas à 
sua validade. Contudo, a contribuição das teorias de motivação para a TGA é 
enorme. 

  

6- Influência das Ciências do Comportamento sobre a administração  

A Teoria Comportamental mostra a mais profunda influência das ciências do 
comportamento na Administração. Os behavioristas preferem fazer 
alterações organizacionais (seja na estrutura, nas tarefas ou nos processos) 
para obter melhorias no comportamento humano e organizacional. 
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7- A organização como um Sistema de Decisões 

A Teoria das Decisões refere-se mais aos efeitos dos processos formais 
sobre a tomada de decisões, deixando de lado os processos interpessoais 
que não estão incluídos na organização formal. Até parece que a 
organização tem um único e exclusivo objetivo: de enfrentar e resolver 
problemas á medida que surgem. É preciso criar condições inovadoras 
para um futuro melhor e não apenas corrigir o presente através da 
solução de seus problemas atuais. 
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8- Análise organizacional a partir do comportamento 

A Teoria Comportamental analisa a organização sob o ponto de vista 
dinâmico do seu comportamento e está preocupada com o indivíduo 
como indivíduo. 
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9- Visão tendenciosa 

A escola comportamentalista também incorreu no equívoco de 
padronizar as suas proposições, não levando em consideração as 
diferenças individuais de personalidade das pessoas. Tanto os aspectos 
subjetivos como as diferentes interpretações da realidade pelas pessoas 
foram desprezadas. Embora mais descritiva do que prescritiva, a Teoria 
Comportamental mostra uma forte tendência prescritiva, enfatizando o 
que “é melhor” (one best way) para as organizações e para as pessoas, 
como é o caso de organizar (Sistema 4) ou de administrar e motivar as 
pessoas (Teoria Y).  

  

 

 


