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RESUMO 

O entendimento do comportamento humano permite alinhar os diferentes interesses 

envolvidos em uma organização. Entretanto, vários fatores influenciam o 

comportamento humano. Conhecer o perfil das organizações que os egressos dos 

Cursos de Administração estão estudando é importante para se compreender quão 

relevante tem sido o conteúdo ensinado em sala de aula. Assim, esta pesquisa visa 

identificar como os egressos de uma universidade particular do interior do estado de 

São Paulo têm aplicado as teorias comportamentais em monografias, com base na 

análise das relações entre os temas estudados e o perfil das empresas. A pesquisa 

bibliográfica aborda temas sobre a área de Recursos Humanos (RH), o fator humano 

nas organizações e temas relacionados à teoria comportamental. A amostra é 

constituída por 97 monografias da área de RH. Foram coletados dados secundários 

sobre o perfil das empresas, problema de pesquisa e características metodológicas 

das monografias. Os resultados obtidos mostram que: os temas mais explorados 

nestas monografias foram motivação e liderança; a pequena empresa representa a 

maior frequência segundo o porte; os setores da Indústria e Serviços foram os mais 

focalizados. 

Palavras-chaves: Teoria comportamental, recursos humanos, monografias. 

INTRODUÇÃO 

Estudos realizados pela Escola Behaviorista muito contribuíram e vêm 

contribuindo para o entendimento do comportamento organizacional, o aumento da 

produtividade e para a satisfação dos stakeholders (COLARES, 2008).  

A partir das obras consultadas neste estudo, notou-se que a área de gestão 

de pessoas foi a precursora no contexto empresarial a refletir sobre a relação entre 

empregado e ambiente interno das organizações. Por meio de trabalhos realizados 

por psicólogos, sociólogos e antropólogos, e estudos sobre motivação, liderança, 

clima e cultura organizacional e conflitos, foi possível a visualização da empresa 

como um ator social com grande influência (SANTOS, 2013). 

Tendo em vista essa concepção de empresa como ator social, este estudo 

contribui para a avaliação de como ela se manifesta em monografias do Curso de 

Administração de uma universidade particular do interior paulista. No curso 

focalizado, o trabalho de conclusão de curso é desenvolvido na forma de monografia 



na disciplina Estágio Supervisionado em Administração (ESA) em uma das 

seguintes áreas de conhecimento: Finanças, Marketing, Recursos Humanos e 

Produção. O trabalho é realizado ao longo de três semestres sob a orientação de um 

professor da área escolhida. Neste curso, estudos sobre monografias têm sido 

desenvolvidos, a fim de subsidiar a Coordenação e o Conselho do Curso nas 

tomadas de decisões pedagógicas, revisão dos conteúdos das disciplinas e 

inovação curricular. O fato de mais de um quarto dos alunos do curso focalizado 

escolher a área de Recursos Humanos para a realização da monografia e de o curso 

estar passando por reformulação curricular justificam a escolha desta temática.  

OBJETIVOS 

Este estudo se propôs a identificar os temas abordados em monografias 

relacionados à Teoria Comportamental, a base teórica adotada e as características 

das empresas em que os temas foram explorados no período do segundo semestre 

de 2004 ao segundo semestre de 2010 no Curso de Administração em foco. 

Pretendeu-se identificar relações entre os temas abordados nas monografias e o 

perfil das empresas em que foram desenvolvidas. 

METODOLOGIA 

A pesquisa aqui relatada pode ser classificada como exploratória, pelo fato de 

não se ter notícia de estudos semelhantes realizados sobre o tema no curso em 

foco. Com relação à análise dos dados, pode ser enquadrada como quantitativa 

descritiva, uma vez que, sendo exploratória, não se propôs a encontrar explicações 

para os fenômenos identificados. Ao contrário, visou a evidenciar pontos que 

merecerão aprofundamento em futuros estudos (MARCONI; LAKATOS, 2005). 

O estudo fez uso de dados secundários obtidos nas monografias sobre: tema 

explorado, teorias utilizadas e objetivos; perfil das empresas em que a monografia 

foi desenvolvida referente ao porte, ramo de atividade e localização; problema da 

pesquisa; características metodológicas do estudo, como tipologia do estudo, 

técnicas de coleta e de análise dos dados. 

O universo amostral compreendeu 97 monografias concluídas na área de 

Recursos Humanos desde o segundo semestre de 2004 até o segundo semestre de 

2010 que exploraram os temas: motivação, clima e cultura organizacional, liderança 

e conflitos. Igualmente importante registrar que no período coberto pela pesquisa 



foram desenvolvidas 396 monografias na área de recursos humanos, sendo que 97 

delas se enquadraram nos requisitos desta pesquisa. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A área de recursos humanos pode ser vista sob dois enfoques distintos, mas 

complementares. Um deles é o enfoque dado como área de conhecimento, que 

estuda a relação dos indivíduos com as organizações, buscando identificar como as 

práticas organizacionais influenciam o comportamento dos indivíduos e quais são as 

expectativas do trabalhador relacionadas à organização (SOVIENSKI; STIGAR, 

2008). O outro é o enfoque como setor da empresa, que tem como princípio a 

escolha de práticas que atendam às expectativas dos indivíduos para que os 

objetivos organizacionais sejam alcançados de forma eficiente. Pode-se atribuir ao 

primeiro uma perspectiva teórica, enquanto que o segundo pode ser considerado o 

campo prático da área (BORGES, 2004). 

Iniciando pelo campo prático da área, Kwasnicka (2007, p.177) define a 

administração dos recursos humanos como “todo o esforço da organização para 

atrair profissionais do mercado de trabalho, prepará-los, adaptá-los, desenvolvê-los 

e incorporá-los de forma permanente ao esforço produtivo”. Assim, com o 

desenvolvimento e aplicações das teorias da Escola Clássica da Administração, 

algumas críticas foram surgindo e, a partir da contribuição dos psicólogos e das 

ciências sociais à organização, a percepção do ser humano como um mero recurso 

necessário à operação das máquinas e equipamentos da produção começou a ser 

alterada. A partir da experiência de Hawthorne foi identificado que outras variáveis 

estavam envolvidas no ganho de produtividade, além da racionalização e controle 

das atividades operacionais. 

Com base na literatura consultada, pode-se constatar que sob a ótica do 

desenvolvimento teórico, no início os estudos organizacionais se concentravam na 

investigação de aperfeiçoamento dos sistemas de trabalho. Visavam tornar o 

trabalho o mais eficiente e racional possível, de forma a gerar ganhos de 

produtividade às empresas. Como já exposto, as pessoas eram consideradas mais 

um dentre os recursos necessários à produção. Ao longo do tempo esse enfoque 

passou a ser criticado, dando origem a novas abordagens (BORGES, 2004). 

A discussão da área de conhecimento de Recursos Humanos está voltada 

para entender o trabalho, a atividade e o trabalhador, para que se possa conceder 



ao indivíduo o que ele realmente anseia, pois o tornando satisfeito em sua vida a 

organização estará satisfeita com seus resultados. Assim, a organização é o reflexo 

do conjunto de histórias de vidas individuais e coletivas. Sob esta ótica, Aktouf 

(2005) afirma que a organização precisa contar com as pessoas e as pessoas 

precisam contar com a organização. 

Para compreender o movimento da Escola Behaviorista ou Comportamental é 

importante resgatar a evolução da percepção do indivíduo na organização e do 

comportamento organizacional. 

No período da Escola Clássica da Administração, o ser humano era 

considerado como um recurso técnico e acreditava-se que sua motivação estava 

restrita à diminuição de sua dor e sofrimento e à maximização do seu prazer. Deriva 

dessa visão a concepção de homo economicus (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

Esses autores também destacam que, depois do experimento de Hawthorne, 

foram percebidas outras características comportamentais do homem, observando 

que ele não tem um comportamento simples e mecanicista. Seu comportamento é 

condicionado pelo sistema social e por características biológicas, além de assumir 

que o homem possui necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio 

e auto realização. Nesse período da Escola das Relações Humanas foi criado o 

termo homo socialis. 

A partir dos avanços dos estudos comportamentais e do surgimento das 

teorias motivacionais, Motta e Vasconcelos (2006) destacam que a concepção de 

ser humano é alterada novamente, sendo denominado homo complexus, assumindo 

que além de necessidades psicossociais, ele tem necessidades de auto realização 

para satisfação de seu ego, seu desenvolvimento pessoal, sua aprendizagem. 

Assim, o trabalho passa a ser o que fornece sentido à existência do indivíduo e à 

ação humana incerta e imprevisível. 

Em decorrência dos estudos anteriores à Escola Behaviorista e suas críticas, 

o fator humano passou a ser alvo de diversos estudos a fim de entender como o 

indivíduo se comporta nas organizações e quais fatores influenciam seu 

comportamento. Assim, diversas teorias surgiram para explicar a motivação humana, 

os impactos da liderança no comportamento organizacional, o papel dos conflitos na 

organização e suas consequências e, mais tarde, a influência exercida pelo clima e 

pela cultura organizacional (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 



RESULTADOS 

A partir dos objetivos propostos, procurou-se identificar perfil dos autores das 

monografias que compreendem o universo amostral. Notou-se que 64% deles são 

do gênero feminino e que 77% cursaram o período noturno. Observou-se ainda que 

foram concluídas, em média, 15 monografias com temas relacionados à Teoria 

Comportamental por ano ao longo do período coberto pelo estudo.   

Dentre os trabalhos analisados, por meio da leitura das monografias, foi 

identificado que 70% delas abordaram na fundamentação teórica o tema motivação, 

36% liderança, 33% clima organizacional, 18% cultura organizacional e 4% conflitos. 

A Tabela 1 sintetiza esses dados apresentados. 

 

Tabela 1 – Temas abordados na 
fundamentação teórica 

Temas do 
referencial teórico 

fr 
% do universo 
de monografias 

Motivação 68 70 

Liderança 35 36 

Clima Organiz. 32 33 

Cultura Organiz. 17 18 

Conflitos 4 4 
Outros temas 62 - 

Total 218 100% 

 Fonte: dados da pesquisa. Elaborada pelo autor 

 

O cruzamento dos dados sobre temas possibilitou identificar que 29% das 

monografias exploraram um único tema, sendo que 71% delas trabalharam somente 

motivação, 18% clima organizacional e 11% liderança. Essa distribuição 

corresponde a, respectivamente, 21%, 5% e 3% do total de monografias analisadas. 

Os temas cultura organizacional e conflitos sempre apareceram associados a outros 

temas e, por isso, nenhuma monografia foi desenvolvida tendo um deles como seu 

único tema. 

Nota-se, por meio do cruzamento entre os principais temas da teoria 

comportamental identificados no estudo, que a maior associação entre eles 

acontece entre motivação e clima organizacional, sendo que 18 monografias 

exploraram essa associação, o que representa 19% do universo amostral. Outra 

associação representativa se deu entre motivação e liderança (11 monografias) o 

que representa 11% do universo amostral. Ainda a esse respeito, os temas que 



apresentaram menor número de associações, inclusive pelo menor número de 

monografias, foram conflitos (3) e cultura organizacional (6), coincidentemente, os 

mesmos temas que não apresentaram monografias com tema único. A Tabela 2 

resume esses dados apresentados sobre associações de temas. Cabe ressaltar que 

os temas das monografias foram associados a outros além dos apresentados na 

Tabela 2, mas como não são o foco deste estudo não constam nela. Exemplos são: 

recrutamento e seleção, diversidade, empresa familiar, treinamentos, entre outros. 

 

Tabela 2 – Associações entre os principais temas 

Tema 
Motivação Liderança 

Clima 
Organizacional 

Cultura 
Organizacional 

Conflitos 

fr % fr % fr % fr % fr % 

Motivação 20 21 11 11 18 19 2 2 -  -  

Clima Organiz. 18 19 6 6 5 5 2 2 1 1 

Liderança 11 11 3 3 6 6 - -  1 1 

Cultura Organiz. 2 2 - -  2 2 1 1 1 1 

Conflitos -  -  1 1 1 1 1 1 -  -  

Total 51 - 21 - 32 - 6 - 3 - 

Fonte: dados da pesquisa. Elaborada pelo autor. 
 

É importante esclarecer que os percentuais apresentados na Tabela 2 foram 

calculados sobre o total de monografias analisadas (97) e não sobre o total das 

frequências dos respectivos temas. 

Quanto à apresentação do objetivo geral das pesquisas desenvolvidas nas 

monografias, 48% se propuseram a realizar análise do tema escolhido, com 

preferência por motivação (21%) e liderança (13%). A distribuição dos 19% que se 

propuseram a realizar diagnóstico é seguinte: 11% associados ao tema motivação, 

5% a clima organizacional e 3% associados a outros temas. Das monografias que 

visaram a ação de identificar (12%) algo no objetivo geral, 8% estavam relacionadas 

ao tema motivação e 1% à liderança, além de 3% relacionados à outros temas. 

Outro resultado diz respeito às empresas objeto de estudo, que foram 

classificadas por porte e setor da economia, para ser possível verificar a existência 

de relação entre estas variáveis e os temas estudados. Levantou-se que 68% 

dessas empresas estão localizadas na cidade em que está localizado o curso a que 

se refere o presente estudo. As demais empresas estão localizadas em cidades 

vizinhas, de origem dos estudantes autores das monografias. 



Das 97 monografias consideradas neste estudo, 8% não apresentaram o 

número de funcionários da organização, o que inviabilizou a identificação do porte 

da empresa. Em outros 8% também não foi identificado o porte da empresa pelo fato 

de serem do setor público. Assim, foram consideradas 81 (84%) monografias para a 

classificação do porte da empresa estudada segundo o número de funcionários. 

Para esta classificação, foram levados em consideração os critérios adotados pelo 

SEBRAE, que usa número de funcionários e setor de atividade. A Tabela 3 traz a 

distribuição das empresas objeto de estudo das monografias por porte. 

 

Tabela 3 – Porte das empresas analisadas nas monografias 

por setor de atividade de acordo com o número de 
funcionários 

Porte 
Indústria Comércio Serviços Total 

fr (%) fr (%) fr (%) fr (%) 

Microempresa 3 8 0 0 1 3 4 5 

Pequena 
empresa 

10 28 4 36 21 62 35 43 

Média empresa 10 28 4 36 2 6 16 20 

Grande empresa 13 36 3 27 10 29 26 32 

Total 36 100 11 100 34 100 81 100 

Fonte: dados da pesquisa. Elaborada pelo autor. 
 

É importante salientar que os setores de Indústria e Serviços foram os mais 

estudados (86%) pelos alunos, sendo que representam, respectivamente, 44% e 

42% das 81 empresas classificadas segundo seu porte. Observa-se também que no 

setor de Serviços 65% das organizações são de pequeno porte (micro e pequenas), 

enquanto nos setores de Indústria e de Comércio a maioria são empresas de médio 

e grande porte, que representam 64% do setor em ambos os casos. 

Ao realizar o cruzamento dos dados entre os setores da economia e os temas 

explorados nas monografias, observou-se que na indústria, a motivação foi o tema 

mais estudado (53%), seguido por liderança (21%) e clima organizacional (16%). No 

setor de serviços, 35% das monografias estudaram motivação, 20% liderança e 18% 

clima organizacional. No setor comercial, o tema mais estudado também foi 

motivação (55%), seguido por clima organizacional (18%). No setor público, 88% 

dos discentes estudaram motivação e 12% clima organizacional. Constata-se, 

portanto, que independente do setor da economia, na amostra analisada, houve 

predominância do estudo da motivação, com maior ênfase na indústria e no 

comércio. A tabela a seguir reúne esses dados. 



Tabela 4 – Cruzamento tema vs setor 

Setor                        Comércio Indústria Serviços Público Total 

Tema fr % fr % fr % fr % fr % 

Motivação 6 55 20 53 14 35 7 88 47 48 

Liderança 1 9 8 21 8 20  -  - 17 18 

Clima Org. 2 18 6 16 7 18 1 13 16 16 

Cultura Org. 1 9 -  - 1 3  -  - 2 2 

Conflitos -  -  -   -  3 8  -  - 3 3 

Outros 1 9 4 11 7 18  -   -  12 12 

Total 11 100 38 100 40 100 8 100 97 100 

Fonte: dados da pesquisa. Elaborada pelo autor. 
 

Tomando como referência o porte das empresas, constatou-se que o tema 

mais estudado em microempresas foi motivação (50%), seguido por liderança e 

conflitos, representando 25% em ambos os casos. Nas pequenas empresas, os 

temas mais estudados foram: motivação (43%), clima organizacional (26%) e 

liderança (11%). A Tabela 5 apresenta o resultado deste cruzamento. 

 

Tabela 5 – Cruzamento tema vs porte 

Porte Micro Pequena Média Grande Total 

 Tema fr % fr % fr % fr % fr % 

Motivação 2 50 15 43 9 56 11 42 37 46 

Liderança 1 25 4 11 2 13 6 23 13 16 

Clima Org.  -   -  9 26 3 19 3 12 15 19 

Cultura Org.  -  - 1 3 1 6  - -  2 2 

Conflitos 1 25 1 3  - - 1 4 3 4 

Outros  -  - 5 14 1 6 5 19 11 14 

Total 4 100 35 100 16 100 26 100 81 100 

Fonte: dados da pesquisa. Elaborada pelo autor. 

 
Nas empresas de médio porte o tema que mais foi explorado pelos egressos 

foi motivação (56%), sendo que clima organizacional e liderança representam 19% e 

13%, respectivamente. Quanto às grandes empresas estudadas, os temas mais 

abordados foram motivação (42%), liderança (23%) e clima organizacional (13%). 

Independente de porte das empresas, o tema mais abordado também foi motivação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo foi orientado pelo objetivo de estudar a aplicação da Teoria 

Comportamental em monografias concluídas por um grupo de egressos do Curso de 

Administração de uma universidade privada do interior do estado de São Paulo no 



período de do segundo semestre de 2004 ao segundo semestre de 2010, tomando 

por base a análise das relações entre os temas estudados e o perfil das empresas. 

Os resultados obtidos demonstram que o tema mais explorado na amostra de 

97 monografias foram motivação e liderança. Com relação às organizações 

estudadas, a empresa de pequeno porte apresenta a maior frequência e os setores 

da Indústria e Serviços foram os mais focalizados. Esses resultados contribuem para 

a formação do administrador, uma vez que representam uma realidade muito 

próxima da que os discentes do curso em questão vivenciarão. Esta associação do 

ensino à pesquisa instiga a formação de cidadãos críticos e não somente de 

profissionais técnicos, meros executores de atividades, como aponta Bertero (2006). 

Esta pesquisa permitiu avançar as barreiras do conhecimento no sentido do 

preenchimento das seguintes lacunas: no que diz respeito ao estudo da relação 

entre as monografias do curso em questão e o perfil das empresas e com relação à 

investigação sobre as teorias comportamentais aplicadas nas monografias. A busca 

por essa contribuição trouxe como consequência a construção de banco de dados 

sobre as monografias da área de RH que abordaram Teoria Comportamental, num 

período específico, que poderão ser de grande utilidade para futuras pesquisas. 

Outra utilidade dos resultados ora obtidos consiste em subsidiar a 

Coordenação e o Conselho do Curso na tomada de decisões pedagógicas, no que 

tange à análise dos programas das disciplinas da área de RH e dos programas de 

forma geral, levando em consideração o contexto organizacional e o perfil das 

empresas a que os discentes mais se aproximam na realidade. 

É importante destacar também a importância das disciplinas da área de 

recursos humanos na formação profissional. Como exposto por Kwasnicka (2007), 

essa área é responsável por introduzir uma visão mais humanista na organização, 

fator fundamental para a melhoria das relações de trabalho e da qualidade de vida 

dos trabalhadores, dado o papel central que as empresas possuem na vida das 

pessoas. 

Percebe-se a possibilidade de continuidade da pesquisa visando transpor as 

limitações de período, área, e tipo de análise realizada. Assim, a continuidade do 

estudo poderá visar aprofundamento por meio de análise qualitativa, buscando 

explicações para questões como: porque a motivação é o tema mais explorado 

pelos egressos, no que diz respeito à teoria comportamental, independente de porte 

de empresa e setor da economia; porque e como a liderança é mais explorada no 



setor industrial e no de serviços e pouco explorado no setor comercial; se há 

diferenças no tratamento dos temas por porte e ramo de atividade. 
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