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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

[[MMOOTTIIVVAAÇÇÃÃOO  XX  MMOOBBIILLIIZZAAÇÇÃÃOO]]  PPAARRAA  AA  QQUUAALLIIDDAADDEE  

ÉÉ  bboomm  eessffrreeggaarr  ee  ppoolliirr  ssuuaa  mmeennttee  ccoonnttrraa  aa  mmeennttee  ddooss  oouuttrrooss  

MMoonnttaaiiggnnee  

Desde que o homem começou a se interessar em estudar o seu próprio comportamento, 

várias teorias foram surgindo para descrever o comportamento humano. Em geral, a 

motivação é um processo interno às pessoas, que as orienta a realizar uma ação numa 

determinada direção, a fim de atingir um determinado objetivo, o qual pode ser 

conveniente para a organização a que elas pertençam. Assim sendo, é de suma importância 

que as empresas implementem programas que dirijam seus objetivos procurando o bem 

estar do corpo funcional; caso contrário, os programas talvez não alcancem o sucesso 

esperado. 

É importante salientar que as teorias motivacionais partem do mesmo ponto: o ser humano, 

e são dirigidas para ele. Logo, os esquemas teóricos da motivação são úteis à medida que se 

conheça, previamente, as raízes da comunidade e seus aspectos antropológicos, 

sociológicos e culturais. Em outras palavras, o estudo das diferentes teorias motivacionais 

tem que levar em conta o meio cultural na qual foram desenvolvidas, e serem adaptadas 

quando forem observadas em outras culturas. 

As teorias da motivação aplicadas à Qualidade do produto ou serviço não se limitam 

unicamente a reduzir os erros voluntários gerenciais (multiplicidade de objetivos e normas 

que devem ser cumpridas ao mesmo tempo, relacionadas com: custos, Qualidade, entregas, 

pessoal, clientes, competência, segurança, interpretação de especificações, garantias, 

responsabilidade civil etc.), nem a reduzir os erros voluntários dos empregados (a 

informação passada ao empregado é mais informal do que formal; crença de que o nível da 

Qualidade não é importante; problemas de relacionamento com chefia podem levar o 

empregado a danificar o produto propositadamente), mas têm um caráter mais abrangente 

em relação à Qualidade, que significa que os empregados devem colaborar em: 

 Seguir os planos estabelecidos de controle. 

 Proporcionar critérios no controle. 

 Acatar os programas de treinamento para os procedimentos e métodos de trabalho. 

 Adotar novas tecnologias. 

 Retroalimentar a direção nos problemas encontrados. 

 Ajudar no asseguramento da Qualidade. 

 Participar dos planos de melhoria da Qualidade. 

Os planos, portanto, devem visar a uma atitude positiva do empregado em relação à 

empresa e à Qualidade dos produtos e serviços por ela desenvolvidos. 

Apresentamos, a seguir, algumas teorias da motivação que amparam os sete princípios 

acima citados, fazendo uma correlação com a Qualidade. 

 

IIVV..11  HHiieerraarrqquuiiaa  ddaass  NNeecceessssiiddaaddeess  ddee  MMaassllooww  

Maslow
1
 desenvolveu um estudo das necessidades humanas, estabelecendo uma pirâmide 

de hierarquia motivacional, de acordo com os níveis de satisfação. A relação entre estas 

necessidades e a Qualidade é apresentada na Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 - Relação Maslow e Qualidade (Fonte: Barçante, L. C. Pesquisa de Clima como Suporte ao Processo 
de Qualidade Total: Estudo de Caso no Grupo de Comissários de Bordo da VARIG, p. 25, Tese de Mestrado, 

COPPE/UFRJ, 1994. (Atualizado)) 

Dentro do estudo científico do comportamento McGregor2 desenvolveu a teoria X-Y que 

estabeleceu duas interpretações distintas entre a abordagem da administração científica e a 

das relações humanas. O Figura 4.2 apresenta uma comparação entre as duas teorias. 

 

                                                           
1 Motivation and Personality (1970). 
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Figura 4.2 – Teoria X e Y de McGregor 

A Figura 4.3 ilustra um plano de atuação numa indústria, segundo a Teoria X e a Teoria Y. 

 

Figura 4.3 – Teoria X e Y aplicada à Qualidade 

IIVV..33  FFaattoorreess  ddee  MMoottiivvaaççããoo//HHiiggiieennee  ddee  HHeerrzzbbeerrgg  

Herzberg3 defende a ideia de que o ser humano possui diferentes categorias de 

necessidades independentes que influenciam sua conduta. Quando os indivíduos se 

encontram insatisfeitos na realização de sua tarefa, estão preocupados com o meio 

ambiente em que trabalham. Quando estão satisfeitos, isto não é resultado do meio 

ambiente, mas da própria natureza da tarefa por eles realizada, desde que haja uma 

identificação com os interesses e aptidões dos indivíduos. 

Os fatores que produzem insatisfação são ditos fatores higiênicos e abrangem meio 

ambiente, políticas, administração, supervisão, condições de trabalho, relações 

interpessoais, dinheiro, status e segurança. Os fatores que produzem satisfação são 

denominados fatores motivadores, já que geram motivações verdadeiras e movem as 

pessoas a alcançar rendimento e Qualidade. 

São eles: a tarefa em si, a recompensa, o reconhecimento, o trabalho desafiador, a 

responsabilidade, o crescimento e desenvolvimento profissional. 

De acordo com a interpretação de Herzberg, a satisfação e a insatisfação são duas 

dimensões distintas e não extremos opostos de uma mesma dimensão. Essa análise é 

importantíssima e as pessoas que exercem liderança precisam saber lidar com os fatores de 

motivação e de higiene. 

Da mesma forma que um bom saneamento previne problemas de saúde, um bom ambiente 

de trabalho pode evitar a insatisfação e suas conseqüências. Os líderes que conseguem 

manter um ambiente de trabalho livre de más políticas, remunerações injustas e má 

supervisão colaboram com a diminuição dos níveis de insatisfação, evidenciada pela queda 

do absenteísmo, hostilidades etc. 

A motivação, em si, e os níveis de desempenho só são incrementados se o trabalho for 

enriquecido através da distribuição de responsabilidades, trabalho desafiador, entre outros. 

IIVV..44  NNeecceessssiiddaaddeess  SSeeccuunnddáárriiaass  ddee  DDaavviidd  MMccCClleellllaanndd  

McClelland4 identificou três tipos de necessidades básicas, as quais chamou de motivos 

sociais de poder (n-Pod), afiliação (n-Afi) e realização (n-Rea). 

A necessidade de poder (n-Pod) pode manifestar-se de dois modos distintos nos líderes, 

sendo que ambos caracterizam-se por tentativas de influenciar outras pessoas e busca por 

posiçõs de influência. 

Ênfase no poder pessoal: procuram ser dominantes e conseguem gerar, muitas vezes, 

inspiração e grande lealdade pessoal. Se, por outro lado, tiverem uma postura dominadora, 

interferirão no trabalho dos subordinados mais pela simples necessidade de dominar do que 

pela posição profissional. 

Ênfase no poder social: procuram influenciar os subordinados não pela submissão pessoal, 

mas através de um comportamento que leve a uma realização adequada da tarefa. Os 

líderes que adotam esta postura, geralmente, não exercem nenhum tipo de dominação 

pessoal que esteja fora do escopo da tarefa. 

A necessidade de afiliação (n-Afi) é observada num líder através da sua forma mais 

amistosa de lidar com as pessoas, procurando dar mais atenção aos sentimentos delas. 

Estão sempre mais dispostos a fazer contatos interpessoais e procuram ver os dois lados de 

qualquer conflito interdepartamental. 

Teoria X Teoria Y

A maioria das pessoas tem uma repulsa natural pelo trabalho 

e o evitará sempre que possível.

A maioria das pessoas não nasce com aversão ao trabalho. 

Trabalho tanto pode ser fonte de satisfação ou fonte de 

punição.

Esta repulsa natural exige que a maioria das pessoas seja 

controlada, coagida, dirigida e ameaçada com punição, para 

atingir os objetivos organizacionais.

O comprometimento das pessoas com os objetivos 

daempresa exercita a autodireção e o autocontrole a serviço 

dos objetivos da organização, sem necessidade de controle 

externo e punição.

A maioria das pessoas evita responsabilidades, tem poucas 

ambições e, acima de tudo, anseia por segurança.

A responsabilidade pode ser aceita e aprendida, sob 

certas condições. A não aceitação de responsabilidade, falta 

de ambição e anseio por segurança geralmente são 

decorrentes da experiência pessoal e não é característica 

hereditária.

A maioria das pessoas carece de imaginação, de 

engenhosidade e de criatividade. A arte de pensar é 

característica de um grupo reservado.

A capacidade de imaginar, de criar e de construir distribui-se 

na população de modo disperso e não concentrado

A maioria das pessoas não conseguiria desenvolver suas 

potencialidades intelectuais.

Devido às restrições do cotidiano, as potencialidades 

intelectuais são parcialmente desenvolvidas.

Teoria X aplicada à Qualidade Teoria Y aplicada à Qualidade

1
Ênfase a medidas disciplinares para punir uma atuação 

medíocre em Qualidade.

Ênfase ao Porque e Como melhorar uma atuação medíocre em 

Qualidade.

2
Confiança no pessoal de inspeção para controlar a Qualidade 

do produto final.

Confiança no pessoal de produção para controlar a Qualidade 

do produto final.

3
Confiança nos inspetores para checar se os instrumentos 

estão calibrados.

Confiança nos operadores e preparadores para checar se os 

instrumentos estão calibrados.

4
Confiança nos inspetores para interromper o trabalho de uma 

máquina que esteja produzindo itens não conformes.

Confiança nos operadores para interromper o trabalho de 

uma máquina que esteja produzindo itens não conformes.

5
Aprovação prévia da inspeção para toda matéria-prima, 

insumos, movimento de material
Aprovação prévia da inspeção só para alguns casos especiais.

6
Reunião nas oficinas para definir autoridade para parar 

máquinas e sobre os motivos para fazê-lo.

Reunião nas oficinas para interpretar especificações e 

debater os resultados de medições.

7
Relacionamento entre operários e inspetores é tenso, com 

freqüência hostil e áspero.

Relacionamento entre operários e inspetores é cordial, com 

freqüência amigável.

8
Censura da alta direção por elevadas perdas em sucata, 

dirigida tanto aos inspetores com à produção.

Estímulo da alta direção para que seja determinados os reais 

motivos por elevadas perdas em sucata.

9
Os operários não demonstram interesse em fazer um trabalho 

de Qualidade.

Os operários demonstram interesse em fazer um trabalho de 

Qualidade.

10
Os operários são totalmente ignorados como fonte de idéias 

para o aprimoramento da Qualidade.

Os operários contribuem freqüentemente com

idéias para o aprimoramento da Qualidade.
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Essa postura é mais adequada para trabalhos de supervisão, onde é mais necessário manter 

boas relações do que tomar decisões. 

A necessidade de realização (n-Rea) merece atenção especial e tem sido a necessidade 

secundária mais exaustivamente pesquisada. Quando se torna forte em alguém, acarreta 

uma intensa busca em estabelecer metas profissionais que envolvam riscos, em perseguir 

estas metas, avaliar seu desempenho e esperar reconhecimento pelo sucesso alcançado. 

Tende-se sempre a dar o melhor de si em suas atividades; valoriza-se o dinheiro na medida 

em que ele serve de referência para sua realização. Há uma forte associação entre n-Rea e 

um desempenho eficaz. 

O estudo e a compreensão destas três necessidades secundárias é importante por dois 

motivos: 

1. Uma forte necessidade implica uma determinada forma de agir, donde a seleção de 

líderes de equipe deve levar em conta a natureza da função a ser exercida de acordo com o 

comportamento requerido. 

2. Os líderes de equipes podem criar um clima no qual a liderança, os deveres, as políticas, 

os controles e outras importantes variáveis que caracterizam uma organização ajudem no 

desenvolvimento e na satisfação de certas necessidades. 

McClelland, da Universidade de Harvard (EUA), identificou que a n-Rea era um elemento 

psicológico marcante nos empresários de sucesso. A partir daí, desenvolveu o treinamento 

de motivação para realização, cujo objetivo era melhorar esta característica nos 

participantes e torná-la aplicável em situações empresariais. 

Aplicado até o final dos anos 70 em mais de 40 Países, o conceito original de McClelland 

apresentou resultados positivos na criação e ampliação de negócios, mas sofreu algumas 

críticas por estar demasiadamente centrado no pensamento ocidental. 

Em função disso, em 1982 foi iniciado um Projeto para o Estudo de padrões mais 

abrangentes de comportamento, a fim de criar meios mais eficazes de seleção e capacitação 

de empresários. 

Neste trabalho uniram-se USAID (Agência para o Desenvolvimento Internacional dos 

Estados Unidos), a MSI (Management System Internacional), uma empresa de Consultoria 

de Washington e a Mc Ber & Company – a empresa de McClelland situada em Boston. 

O novo Projeto começou por um estudo em 34 Países que identificou dez características do 

Comportamento Empreendedor, comuns aos empresários de sucesso em diferentes 

contextos sociais. A partir daí foram desenvolvidos e testados instrumentos de seleção e 

treinamento incrementados de algumas ou todas as particularidades apuradas pela pesquisa. 

A etapa seguinte foi a preparação e apresentação em Julho e Agosto de 1985 na Inglaterra 

de um Programa experimental de Capacitação para instrutores no Equador, Índia, Filipinas, 

Malásia e Quênia. 

A configuração definitiva do método exigiu mais de três anos de estudos e o lançamento 

oficial do Empretec ocorreu em 1988 na Argentina. Em seguida foi levado ao Chile, 

Uruguai, Venezuela, Gana, Nigéria, Zimbabwe e Brasil. No Brasil, o Projeto foi 

implantado no ano de 1990, nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo 

como entidades executoras o BADESUL e o BADESC. 

A partir de 1993, o Sebrae passou a ser entidade executora em nível Nacional sendo 

implantado nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo e Distrito 

Federal. 

Em 1996, o Projeto foi ampliado para os Estados de Alagoas, Bahia, Amazonas, Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e Goiás. Hoje, temos o Projeto Empretec implantado em 

14 Estados da Federação. 

O nome Empretec surgiu quando da implantação do Projeto na Argentina, em função de 

estar direcionado para Empresa de Base Tecnológica. 

11--  FFiilloossooffiiaa  ddoo  EEmmpprreetteecc  

O Projeto se baseia no fato de que o Sucesso empresarial não depende apenas de 

habilidades dos empreendedores para o Gerenciamento de negócios ou de condições 

favoráveis e estabelecidas por políticas governamentais, voltadas para o crescimento 

econômico em um ambiente de livre mercado. Existem comportamentos e características 

pessoais, como a iniciativa e persistência, que marcam os empresários bem sucedidos. 

Este terceiro fator, geralmente não abordado em programas Tradicionais de Capacitação de 

Empresários, é o ponto Central do Empretec, que reforça a Capacitação dos 

Empreendedores, estimulando a criação e o desenvolvimento de suas empresas e de seu 

Plano de Negócios. 

22--  OObbjjeettiivvoo  ddoo  WWoorrkksshhoopp  EEmmpprreetteecc  

O objetivo macro do Empretec é estimular e desenvolver as características individuais do 

Empreendedor, de forma a propiciar sua competitividade no Mercado. 

São Objetivos Específicos: 

 Proporcionar aos participantes uma avaliação franca e completa do seu Potencial 

empreendedor. 

 Reforçar as tendências e habilidades dos participantes para detectar oportunidades 

de negócios, estabelecer metas desafiadoras, melhorar sua eficiência, aumentar 

seus lucros em situações complexas, satisfazer seus clientes, fornecer produtos e 

serviços de alta qualidade, utilizar múltiplas fontes de informação, desenvolver 

planos de negócios, tomar e sustentar decisões frente à adversidade, calcular e 

correr riscos, aumentar seu poder pessoal, adaptar-se a mudanças rápidas e as 

incertezas do mercado. 

 Reforçar a autonomia dos participantes. 
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 Dar apoio e assessoramento aos participantes na implantação de seus Planos de 

Negócios. 

33--  EEnnttiiddaaddeess  EEnnvvoollvviiddaass  

 ONU – Organização das Nações Unidas. Órgão criador do Projeto. 

 ABC – Agência Brasileira de Cooperação. Órgão de Ministério das Relações 

Exteriores, responsável pelos Projetos de Cooperação Internacional Firmados pelo 

Governo Brasileiro, sendo representado pela UAP – Unidade Administradora de 

Projetos, que é o interlocutor entre os parceiros envolvidos. 

 Sebrae Nacional – Entidade gestora do Projeto em Caráter Nacional. 

 Sebrae Estaduais – Entidades executoras do Projeto. 

44--  WWOORRKKSSHHOOPP  EEMMPPRREETTEECC  

O Workshop Empretec para Empreendedores constitui uma oportunidade para familiarizar 

os participantes com os padrões de comportamento do empresário de êxito. Os 

participantes com os padrões de comportamento do empresário de êxito. Os participantes 

têm oportunidade de identificar seu potencial empresarial, fortalecer suas características 

empresariais pessoais, melhorar seu plano de negócios e apresentar suas idéias empresariais 

a um “Painel de Banqueiros” onde é verificada a possibilidade de financiamento. 

A metodologia usada no Seminário é altamente interativa e experimental, levando o 

participante a: 

 Identificar ou melhorar suas oportunidades empresariais. 

 Entender seu próprio comportamento ao assumir riscos calculados. 

 Apreciar a importância da persistência e o cumprimento do contrato de trabalho. 

 Entender a relação existente entre a qualidade e a eficiência e o êxito empresarial. 

 Buscar informações. 

 Avaliar seu planejamento atual e sua capacidade para solução de problemas. 

 Desenvolver sua capacidade de persuasão frente ao grupo. 

 Usar redes de contatos pessoais e empresariais. 

 Desenvolver estratégias efetivas de negócios. 

 Tirar proveito de suas iniciativas. 

IIVV..55  TTeeoorriiaa  ZZ  ddee  OOuucchhii  

Ouchi5 desenvolveu a Teoria Z, que nada mais é do que uma filosofia empresarial e 

administrativa que apresenta aspectos motivacionais e enfoca o desenvolvimento integral 

das empresas através da participação de todos os seus níveis. 

Ouchi parte da premissa de que os japoneses administram melhor as empresas do que os 

norte-americanos, portanto é necessário descobrir suas causas e observar quais as empresas 

americanas que se comportam de forma similar às japonesas. 

As relações humanas são complexas e volúveis. Os líderes que conhecem bem os seus 

subordinados podem dizer quem se afina com quem e organizar uma equipe que funcione 

com o máximo de efetividade. A Teoria Z ensina que as relações humanas devem ser 

manejadas com sutileza. Neste contexto, faz-se necessário que os operários aprendam a 

supervisionar suas próprias tarefas, ou seja, utiliza-se o autocontrole. 

Os princípios fundamentais da Teoria Z, observados em empresas japonesas e americanas 

são: 

1. Filosofia da empresa centrada no homem, estimulando a confiança, a participação e a 

motivação. 

2. Coordenação de todos os esforços dos membros da organização em prol dos objetivos 

traçados. 

3. Planos e programas bem definidos em relação a fornecedores, clientes, RH, comunidade, 

mercado, país e mundo. 

4. O funcionário deve sentir que é parte da empresa, como se fosse sua família, defendendo 

a como sua. 

5. Avaliação do desempenho e promoção no longo prazo. As pessoas não devem trabalhar 

visando à avaliação do seu desempenho, mas sim à empresa. Qualquer avaliação deve ser 

feita abertamente e em grupo. 

6. Capacitação de profissionais não especializados. Um funcionário não deve passar a vida 

toda executando uma tarefa, mas sim ser especializado na empresa, através de escalas 

programadas para atuar em diferentes funções, adquirindo maior conhecimento da sua 

organização. 

7. O processo de tomada de decisão se faz com a participação de todos. Todas as 

alternativas são apresentadas pelo funcionário mais antigo e submetidas à apreciação de 

todo o grupo. As sugestões são apresentadas em grupo e não individualmente, fazendo com 

que todo o grupo respalde a decisão tomada. 

8. Valores coletivos em detrimento dos valores individuais. Os valores referentes à 

responsabilidade, à cooperação, ao desenvolvimento de habilidades devem ser estimulados. 

9. Interesse. Deve partir das políticas e objetivos o desenvolvimento integrado, criando nos 

trabalhadores o sentido de pertencer à empresa, sentindo-se livres e coexistindo 

pacificamente. 

10. Mecanismos implícitos de controle. O indivíduo é responsável pelo seu próprio 

trabalho e, portanto, autocontrole faz parte de suas atividades. 

IIVV..66  OO  qquuee  nnããoo  éé  mmoottiivvaaççããoo,,  éé  mmoobbiilliizzaaççããoo  

Cada um de nós possui um entendimento intuitivo do significado da palavra motivo. O 

verbo motivar indica um processo de pensamento que leva uma pessoa a agir de 

determinada maneira. 

Hampton6 observa que os gerentes, geralmente, assumem uma postura bastante simplista 

acerca de seus próprios motivos e dos motivos dos seus subordinados. De acordo com este 

ponto de vista, um empregado só é motivado por forças externas, ditas ambientais, ou seja, 

dinheiro e condições de trabalho seriam os únicos fatores aos quais ele responderia. 
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Bergamini7 esclarece que quando os fatores determinantes do comportamento partem do 

meio ambiente, o que é observado é denominado de mobilização. De acordo com a autora 

citada, motivação tem como força propulsora potenciais internos e próprios à pessoa. 

Quando desaparece a variável externa cessa a mobilização e enquanto não é satisfeita uma 

necessidade interior, o processo motivacional continua em andamento. 

As teorias comportamentalistas, ou como são conhecidas em Psicologia, behavioristas ou 

experimentalistas, deram origem à mobilização. Estas teorias, baseadas no 

condicionamento conseguido por meio de variáveis externas às pessoas, ou seja, o 

comportamento das mesmas pode ser dirigido por aqueles que manipulam as variáveis 

ambientais, através de recompensas ou punições, demonstram o que não deve ser 

confundido como motivação, mas sim como movimento, que é uma forma de agir 

construída de acordo com as recompensas auferidas. 

Concordando com esta análise podemos dizer que ninguém motiva ninguém, pois o mais 

adequado seria afirmar que as pessoas podem ser "mobilizadas", mas nunca "motivadas" 

por outras pessoas. 

A palavra motivação é derivada do latim motivum que significa aquilo que provoca a ação. 

Um motivo é distinto de um estímulo, ainda que ambos têm o poder de incitar. Estímulo 

produz uma resposta determinada numa situação momentânea e concreta; motivo engloba 

várias possibilidades de respostas e existe com anterioridade à aparição de um estímulo. O 

motivo é determinado e influenciado por um conjunto de experiências pessoais, sociais, 

entre outras. Os motivos, conscientes ou inconscientes, pautam a conduta do indivíduo 

direcionada para atingir um objetivo proposto, do modo que for definido por suas 

necessidades. Os empregados se motivam e se esforçam na execução de suas tarefas 

organizacionais se puderem, à medida que contribuem, satisfazerem suas necessidades. 

As premissas básicas para o sucesso de qualquer campanha de mobilização numa empresa 

é que não sejam elaborados planos mirabolantes, que estes sejam eficazes e que todos na 

empresa possam ver seus benefícios. É interessante salientar que as campanhas de 

mobilização para os executivos da empresa apresentam características diferentes daquelas 

campanhas de mobilização para reduzir os erros atribuídos aos operários, visto que na 

primeira são poucos que intervêm na solução de problemas, e a segunda requer a 

contribuição de grande número de pessoas. 

Uma campanha de mobilização deve: 

1 Contar com o apoio de um staff técnico que dê respaldo às decisões e resolvam 

problemas que surjam. 

1.1 Fazer com que cada empregado se interesse pela Qualidade como algo próprio. 

1.2 Convencer cada empregado que ele pode fazer algo pela Qualidade. 

1.3 Convencer cada empregado que a Qualidade e a reputação da empresa são importantes 

para o seu próprio bem-estar. 

1.4 Mostrar a cada empregado que o que ele faz pela Qualidade é próprio do seu trabalho. 

2 Prover a organização de todos os recursos necessários para que, após iniciar a campanha, 

esta não seja interrompida por falta de alguns deles 

2.1 Demonstrar que o estabelecimento de um registro é a melhor forma do empregado 

controlar seu trabalho e serve para futuras ações corretivas. 

3 Dar um nome sugestivo à campanha. 

3.1 Fazer com que os empregados colaborem dando ideias para a melhoria da Qualidade. 

4 Criar comitês de direção. 

5 Estabelecer diagnósticos. 

5.1 Elaborar meios de avaliar a atuação e o progresso. 

6 Estabelecer órgãos de publicidade da campanha. 

Para se conseguir a participação dos empregados se faz necessário: 

i.Fixar objetivos claros e metas possíveis de serem alcançadas. 

i.1 Que os diretores estejam convencidos e assim demonstrem que têm como meta 

prioritária a Qualidade, e não outra. 

i.2 Que a chefia intermediária esteja convencida da importância da campanha e tenha a 

mente aberta para ajudar os empregados. 

ii. Planejar para atingir as metas. 

iii. Eleger um projeto. 

iv. Analisar as causas que geram problemas. 

v. Decidir sobre a ação a seguir: 

v.1 Redução prévia dos erros controláveis pela direção. 

v.2 Que os defeitos controlados pelo empregado sejam de tal grandeza que justifiquem a 

campanha de mobilização. 

vi. Executar o decidido. 

vi.1 Que exista confiança entre direção e trabalhadores. 

vii. Avaliar para premiar os melhores. 

As campanhas de mobilização para a Qualidade envolvem algumas ações, como: 

PPllaanneejjaammeennttoo  ddoo  ttrraabbaallhhoo Um trabalhador se sentirá motivado se perceber que seu 

trabalho é planejado de tal forma a permitir que se identifique uma fraca atuação de uma 

atuação boa, os cuidados que devem ser observados e evite erros inadvertidos. 
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SSeelleeççããoo  ee  oorriieennttaaççããoo  ddee  ppeessssooaall A primeira impressão é a que fica; ao entrar na empresa o 

trabalhador perceberá o tipo de tratamento que recebeu desde o primeiro instante de 

contato, e indubitavelmente, isto dará a ele um perfil da empresa. 

TTrreeiinnaammeennttoo Uma das maneiras mais eficazes das pessoas se sentirem motivadas é através 

do oferecimento de cursos e seminários. O treinamento que ressalte a necessidade da 

Qualidade será vital para os operários. 

DDiirreeççããoo  ee  ssuuppeerrvviissããoo Qualquer pessoa, dentro dos padrões de normalidade, que é 

corretamente dirigida e tratada com respeito, sem paternalismo, mas com justiça, se sentirá 

feliz e motivada. O sucesso pelo trabalho e a Qualidade estão diretamente vinculados à arte 

e ciência da direção. A forma de dirigir e supervisionar influi diretamente no ânimo dos 

empregados. 

CCoommuunniiccaaççããoo  aaooss  eemmpprreeggaaddooss Manter sistemas permanentes como boletins, revistas, 

periódicos, murais, posters e todo veículo que se preste para manter informado o pessoal, 

de forma a comunicar notícias, decisões e políticas referentes à Qualidade. Este é um dos 

pontos vitais para a Qualidade. 

EEssppaaççoo  ddaa  QQuuaalliiddaaddee Muitas empresas vêm utilizando, com sucesso, locais onde mostram 

aos seus funcionários os produtos, as especificações e promovem à Qualidade como um 

objetivo integral. É importante que todos na empresa participem deste tipo de "espaço".  

IInncceennttiivvooss São vários os tipos de incentivos que uma empresa pode oferecer, desde o 

reconhecimento, prêmios financeiros até certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES DO CAPÍTULO IV 

1. Correlacione as necessidades de Maslow com a Qualidade. 

2. O que é motivação? 

3. O que é mobilização? 

4. Elabore um Plano de Mobilização para a Qualidade para uma empresa. 


