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RESUMO 

O presente artigo apresenta uma sugestão da atuação do psicólogo organizacional nas atividades referentes 
à concepção, conformação e/ou reorganização dos postos de trabalho com base nos paradigmas organizacionais 
emergentes e em conformidade com sua missão de profissional que atua de modo preventivo em favor da qualida
de de vida das pessoas. Utiliza como argumentação a evolução do pensamento mecanicista para um pensamento 
complexo das organizações e apoia-se na teoria de qualidade de vida de Hackman e Oldham, seguido dos aspec
tos que devem ser considerados para o desenho de cargos segundo um modelo contingencial e a metodologia 
para implementação. Analisa as implicações e limitações da proposta e conclui apontando o papel dos educado
res e de profissionais em psicologia organizacional na mudança de paradigmas, tendo por base o desenho do 
próprio cargo. 

Palavras-chave: Desenho de cargo; modelo contingencial; psicologia organizacional. 

Job Design: What Exists Beyond The Administrative Approach 

ABSTRACT 

This article shows a suggestion of the role of the organizational psychologist regarding the conception, 
configuration and/or reorganization of the work stations based on the emerging organizational para)ligms and in 
agreement with his/her professional mission acting in a preventing mode that improves worker's life quality. He/ 
she uses as argument the evolution of mechanicist thought towards a complex concept of the organizations and is 
supported by Hackman and Oldman's concepts of life quality followed by the aspects that must be considered for 
the design of positions as a contingential model and the methodology for its implementation. He/she analyzes the 
implications and limitations of the proposal and concludes pointing to the role of professional organizational 
psychologists educators in the changing of paradigms using as basis the design of his/her own position. 

Key-words: job design; contingencial model; organizational psychology. 
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INTRODUÇÃO 

O campo da psicologia organizacional tem sua 
origem fortemente influenciada pelo trabalho de 
Frederick Winslow Taylor, o idealizador da adminis
tração científica do trabalho, conhecida como 
taylorismo (1911). Esta teoria é concebida dentro de 
um paradigma mecanicista e simplificador sobre a for
ma como os cargos devem ser desenhados para aten
der aos requisitos de desempenho no trabalho e 
eficiência organizacional. 

Em consonância com este paradigma, Taylor re
comenda a decomposição do trabalho, a descrição por
menorizada dos postos de trabalho, a individualização 
do trabalho, a programação e organização da empresa 
em circuitos de comunicações, de acordo com critérios 
verificados a seguir. 

O critério de decomposição do trabalho deter
minava que o número de atividades por posto deve
ria ser tão pequeno quanto possível de forma que, de 
tão reduzidas, pudessem ser aprendidas muito rapi
damente por uma pessoa não qualificada. Porém, esta 
simplicidade impedia também ao indivíduo de ter a 
noção completa e seqüencial da produção, evitando 
que tivesse oportunidade de desenvolver leis ou co
nhecimentos especiais relativos a sua atividade. A atri
buição de refletir sobre os métodos de trabalho cabia 
a um outro homem que o observava e cronometrava 
a execução. A este cabia o estudo do tempo e o de
senvolvimento de leis que estabelecessem modos mais 
adequados de realização da tarefa. Restava, portan
to, ao indivíduo que desenvolvia o trabalho e que 
deveria ter maior controle sobre sua execução, ape
nas o trabalho com as mãos. Deste princípio fortale
ceu-se a separação entre o trabalho manual e o 
trabalho intelectual. 

A descrição pormenorizada dos postos de 
trabalho determinava a sucessão de movimentos, 
prevendo a economia de gestos e o aumento da 
produtividade. A definição precisa "do quê" e do "como 
fazer" estabelecia uma modelização do corpo do 
trabalhador que perdia o controle livre de seus 
movimentos para a execução do trabalho. Ocorria a 
adaptação de diferentes indivíduos a procedimentos 
padronizados. Essa padronização estabelecia um 
elevado grau de previsibilidade onde nenhum pormenor 
deveria escapar, reduzindo todos os riscos de incerteza 
e de acaso. A programação total determinava uma 
planificação pormenorizada onde cada passo a tomar 
era previsto, cabendo ao chefe decidir sobre qualquer 
urgência. 

Essa dicotomia entre a responsabilidade do tra
balhador e da hierarquia atendia ao princípio da orga
nização da empresa em circuitos de comunicação. Ao 
trabalhador cabia executar o trabalho e à hierarquia 
cabia a responsabilidade de conceber, decidir, coorde
nar e controlar. Nenhuma modificação nos processos 
de trabalho poderia ser discutida entre os pares; as su
gestões poderiam ser apresentadas pelo trabalhador ao 
nível imediatamente superior na hierarquia; caso o 
método sugerido fosse considerado eficaz, este seria 
inserido nos processos de trabalho. Assim, as ordens e 
determinações vinham sempre no nível descendente, 
cabendo ao trabalhador obedecê-las. 

A individualização das tarefas determinava a se
paração dos postos de trabalho, inclusive no que se re
feria ao espaço físico, para evitar comunicações e 
discussões inúteis. A formação de grupos era 
desestimulada, pois Taylor (apud HELOANI, 1994, p. 
25) defendia que 

... reunidos, os homens tornam-se menos 
eficientes do que quando a ambição de 
cada um é pessoalmente estimulada; (e 
ainda) ... quando os homens trabalham em 
grupo sua produção individual cai invari
avelmente ao nível, ou mesmo abaixo do 
nível, do pior homem do grupo; e todos 
pioram em vez de melhorarem o rendi
mento com a colaboração. 

Não há dúvida que a revolução taylorista obteve 
ganhos significativos para o capital e que a lógica 
paradigmática na qual se apoia tenha sido adequada 
para tempos estáveis e pouco competitivos. Entretanto, 
tal pensamento já não dá conta de uma sociedade em 
processo acelerado de transformação. 

Para atender a essa demanda, identificamos inú
meras contribuições na direção da superação do 
paradigma simplificador2. A teoria dos sistemas aber
tos (Bertalanffy, 1977) apresenta uma argumentação 
bem fundamentada sobre a inclusão do humano den
tro da dinâmica organizacional. O estudo das 
megatendências (Naisbitt, 1990), aponta os movimen
tos de descentralização em diversas esferas (social, 
política, econômica etc.) e a substituição de estruturas 
hierárquicas das organizações por estruturas mais fle
xíveis e em rede. Os estudos sobre qualidade de vida 
no trabalho recomendam a concessão de maior poder 
aos trabalhadores sobre a organização do trabalho e a 
diminuição de sua alienação e da anomia que seriam 
decorrências da desumanização, da dissociação entre o 
trabalho e o ser humano e da falta de compromisso com o 

2 Termo utilizado por Edgar Morin (1991 ). A visão simplificadora considera a realidade por demais complexa para ser apreendida total
mente e para tal precisa ser dividida em partes cada vez menores, com fronteiras bem definidas, e cada parte deve ser estudada em 
profundidade. A perspectiva de complexidade proposta por Morin não implica a eliminação da simplicidade, da causalidade linear, da 
lógica formal, mas ultrapassá-las, reconhecendo que representam apenas um domínio restrito do real, dentro de um contínuo que vai do 
fenômeno mais simples até a hipercomplexidade. 
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trabalho, respectivamente (Westley, 1990); a variedade de 
habilidades, a identidade de tarefa, a significância de 
tarefa, o nível de autonomia e feedback como condi
ções para qualidade de vida no trabalho (Hackman e 
Oldham, 1975). Os estudos sobre trabalho prescrito e 
trabalho real (Dejours 1987) esclarecem a tendência 
natural dos indivíduos reorganizarem as formas de exe
cução das tarefas como mecanismo para evitar o sofri
mento no trabalho. E, finalmente os conceitos-chaves do 
paradigma da complexidade apontam para a autonomia 
e auto-organização; a integração e interação sujeito-obje
to; a lógica nebulosa, ao invés da lógica formal; a visão 
de sistemas abertos, ao invés de sistemas fechados; o equi
líbrio instável, flexível e dinâmico, ao invés de equilíbrio 
rígido e estático e a visão ampla do processo de produ
ção e da empresa. 

Pode-se perceber, ao se combinar as contribuições 
apontadas, que o paradigma emergente corresponde a 
uma abo;dagem mais humanizada que indica o esgota
mento do modelo tradicional. E dentro deste paradigma 
surge uma grande perspectiva para o psicólogo 
organizacional atuar como facilitador nesses processos 
de mudança de cultura e reestruturação organizacional. 
E como sugestão de primeiro passo, propomos sua atu
ação na concepção e conformação dos cargos. 

1 . CONCEITO E OBJETIVOS DOS CARGOS 

Cargo compreende o conjunto de atividades de
sempenhadas por uma pessoa- o ocupante. Quando 
um cargo é idealizado, isto ocorre para atender deter
minados objetivos organizacionais e, para tal, são defi
nidas as responsabilidades pertinentes a esses objetivos; 
são estabelecidas as relações internas e externas para 
que estes sejam viabilizados; são definidos os recursos 
para que estes sejam operacionalizados e as linhas hie
rárquicas ascendentes e descendentes para determinar 
o grau de autoridade e autonomia na implementação 
das ações para a concretização desses objetivos. Enfim, 
cargo refere-se a tudo que envolve o dimensionamento 
do trabalho. 

Os aspectos supra-citados referem-se eminen
temente ao atendimento de objetivos administrativos. 
Entretanto, se considerarmos as exigências para supe
ração do paradigma simplificador, deveremos consi
derar também os aspectos humanos envolvidos no 
delineamento dos cargos, não esquecendo, contudo, 
(e ainda assim) que este delineamento impõe limita
ções ao seu ocupante. 

1 . 1 Objetivos administrativos 

Com base no desenho do cargo é identificada a 
importância relativa que o mesmo possui na estrutura 
organizacional, sua contribuição no atingimento dos 
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objetivos organizacionais e estabelecida a remunera
ção pertinente às pessoas que o ocuparão; são extraí
dos os conhecimentos, aptidões, habilidades e atitudes 
necessárias ao desempenho e delineado o perfil para os 
ocupantes do cargo; é definido o plano de treinamento 
e desenvolvimento necessários; são identificados os ní
veis de periculosidade e insalubridade aos quais os ocu
pantes do cargo terão que submeter-se tendo em vista o 
exercício de suas funções e, com base nessa identifica
ção, definidos planos ergométricos e de segurança no 
trabalho. 

Enfim, dos resultados esperados a partir do exercí
cio das atribuições que lhe são definidas, pode-se esta
belecer os critérios para gestão do desempenho de seus 
ocupantes. Tudo isso ressalta uma relação direta e dinâ
mica do desenho de cargo com todos os subsistemas da 
administração de recursos humanos. 

1 .2 Objetivos humanos 

Apesar do que foi exposto, o foco de trabalho do 
psicólogo organizacional tendo como base o desenho 
de cargo não se dá apenas no âmbito da administração 
de recursos humanos, mas também nos aspectos huma
nos e subjetivos que permeiam a organização do traba
lho, quais sejam: 

• O desenho de cargos estabelece as ex
pectativas de papéis para o ocupante do 
cargo, o que servirá para controlar o nível 
de ambigüidade, contribuindo assim com 
o controle do estresse patológico (Oejours, 
1981). 

• A linha invisível que o desenho de car
gos estabelece em torno de si próprio, atra
vés das responsabilidades e autoridades, 
poderá servir para evitar conflitos por in
vasão territorial (Handy, 1988) e até como 
instrumento para administrá-los quando 
estes se instaurarem. 

• A visão completa do cargo e de seu con
teúdo contribuirá para satisfazer a neces
sidade de segurança na medida em que 
o indivíduo é capaz de saber o que se 
espera dele em termos de padrão de de
sempenho. 

• A perspectiva do cargo e suas inter
relações no contexto organizacional 
possibilita a visão do sistema político e 
de comunicação vigente na empresa na 
relação com o cargo ocupado pelo in
divíduo. 
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• E ainda, o desenho do cargo "constitui 
uma das maiores fontes de expectativas e 
de motivação na organização" (Chiavenato, 
1999, p 160). 

Entretanto, todos os aspectos supracitados serão 
uma realidade e contribuirão para a saúde do trabalha
dor, harmonia nas relações e motivação nas organiza
ções dependendo da forma como os cargos são 
desenhados, como veremos adiante. 

1.3 Fatores limitantes do desenho de cargos 

O desenho de cargos é apontado como um fa
tor limitante à iniciativa e à criatividade, ou seja, na 
medida em que se estabelece o que alguém deve fa
zer, dificilmente este alguém fará além do que está 
estabelecido que faça. E o que dizer sobre aquilo que 
não vem registrado nos desenhos de cargos, por ser 
algo incomum e que nunca aconteceu antes? - Escor
rega por entre os espaços das "caixinhas dos 
organogramas". E não é nada difícil se deparar com 
este "incomum", no mercado mutante onde as empre
sas estão inseridas. 

É neste mercado mutante que os desenhos de 
cargo engessam a capacidade dos indivíduos em da
rem respostas rápidas às demandas crescentes por atu
ações originais e efetivas. Ao se prenderem aos desenhos 
de cargo, ." ... os empregados perdem o que é realmen
te importante e deixam de compreender a razão pela 
qual foram contratados inicialmente ... " (Vienne apud 
Briedges, 1995, p. 53). 

O que fazer então para conciliar as novas de
mandas organizacionais por respostas rápidas e flexí
veis em contrapartida à rigidez dos desenhos de cargos, 
por um lado, e com os aspectos humanos e subjetivos 
dos trabalhadores referentes à saúde, necessidades de 
segurança, motivação e harmonia das relações de tra
balho, por outro? Em seguida apresentaremos uma al
ternativa para este conflito. 

2. DESENHO DE CARGO SEGUNDO O Mo
DELO CONTINGENCIAL 

A palavra contingência é definida nos dicionári
os como eventualidade; possibilidade de um fato acon
tecer, ou não. Esta definição mostra-se em consonância 
com as abordagens orgânica e complexa das organiza
ções, ou seja, em um cenário imprevisível as prescri
ções não são de muita utilidade, pois nada pode 
determinar que sejam as mais adequadas para o mo
mento que se apresenta. 

É dentro dessa perspectiva que a teoria 
contingencial utiliza-se das premissas básicas da teoria 
de sistemas no que se refere à consideração da organi
zação como sistema aberto e adaptativo que interage 

com o ambiente e aos aspectos de interdependência 
das organizações. Assim, considerando a mutabilidade 
do ambiente, a teoria contingencial defende que não 
há uma estrutura organizacional única que seja eficaz 
em todas as circunstâncias. A Teoria Contingencial de
fende que não há uma maneira ideal de conduzir as 
situações organizacionais, e essa trata-se de uma de suas 
principais contribuições, embora essa concepção já te
nha sido aludida bem antes. Henry Fayol o "pai da ad
ministração", e a partir do qual os conceitos de cargos, 
como conhecemos até hoje, foram formalizados, já fa
lava no "senso de proporção", onde os gerentes deveri
am ser flexíveis, adaptando seus conhecimentos às 
diferentes situações. 

Tomando por base o supra citado, e extrapolando 
para o desenho de cargos, podemos inferir que estes 
podem ser desenhados de forma a atender as deman
das de flexibilidade das organizações e as necessidades 
do indivíduo. "No modelo contingencial, o desenho de 
cargo não se baseia na presunção de estabilidade e per
manência dos objetivos organizacionais, mas, ao con
trário, é dinâmico ... " (Chiavenato, 1999, p.167). 

Na medida em que o modelo contingencial é 
capaz de atender as demandas humanas, é também 
capaz de atender as demandas das organizações mo
dernas, através da aplicação das competências dos in
divíduos, da sua capacidade de auto-direção e 
compromisso com os objetivos organizacionais e da 
aplicação de sua criatividade. A forma como as respon
sabilidades são definidas possibilita flexibilidade ao ocu
pante quanto à operacionalização das mesmas, e, 
através da utilização de seu conhecimento, delinear o 
seu papel, com um mínimo de ambigüidade. 

2.1 Contingências aplicadas ao desenho 
de cargo 

Ao nos referirmos sobre os estudos que contribu
íram para a superação do paradigma simplificador, men
cionamos os estudos sobre qualidade de vida de 
Hackman e Oldham (1975); e é nessa abordagem que 
apoiaremos o desenho de cargo segundo um modelo 
contingencial. Os autores propõem cinco conceitos 
implementadores do enriquecimento de cargos: varie
dade de habilidades, identidade de tarefa, significância 
de tarefa, nível de autonomia e feedback, e que devem 
estar presentes no desenho de todos os cargos, embora 
possam variar de grau, dependendo do cargo e da com
plexidade de seu conteúdo. 

Para explicar a aplicação dos conceitos utiliza
remos o exemplo do desenho de um cargo que (prova
velmente) é do conhecimento dos leitores e que pode 
ser visto no quadro 1 . Antes, porém, queremos chamar 
atenção para o fato de que o instrumento que formaliza 
o desenho de cargos, comumente chamado de descri
ção de cargo, apresenta um formato diferente do usual. 
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Ao invés de conter os campos sumário e descrição de
talhada do cargo, substituímos por responsabilidades e 
autoridades. 

O campo responsabilidades refere-se ao resulta
do esperado com a atividade desempenhada, e autori
dade, ao nível de autonomia necessário/possível para 
dar cabo à responsabilidade, tanto no que se refere ao 
seu exercício, quanto a sua limitação. 

Quadro 1- Desenho de cargo estagiário de psicologia 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO 

Título do cargo: Estagiário de psicologia 

Grupo ocupacional: Técnico de nível superior 

Chefe Imediato: Psicólogo 

Área: Recursos Humanos 

Responsabilidades 

• Suprir eficientemente o banco informatizado de 
candidatos a cargos na empresa, viabilizando as 
medidas necessárias para captação de pessoal; 

• contribuir com a boa imagem da empresa, por 
meio da recepção de candidatos durante o pro-
cesso seletivo; 

• contribuir com a qualidade do potencial huma-

no da empresa, por meio da seleção de pessoal; 

• manter atualizadas as informações relativas a 
avaliações dos candidatos a cargos na empresa, 
que servirão de base ao acompanhamento de 
integração, por meio da confecção e arquivamen-
to de laudos psicológicos dos candidatos selecio-
nados; 

• contribuir com a integração dos novos funcio-
nários à empresa, por meio do treinamento de 
integração e de entrevistas e acompanhamento 
com líderes e novos funcionários; 

• manter controle sobre a eficácia do processo se-
letivo, por meio da análise de relatórios mensais 
de auditoria; 

• buscar o aperfeiçoamento constante dos proces-
sos de trabalho, instrumentos, métodos e técnicas, 
com base em seus conhecimentos, observações e/ 
ou análises. 
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AUTORIDADES 

• Identificar a necessidade de captação de pessoal 
para o banco de dados e propor ao/a psicólogo/a a 
realização de recrutamento; 

• definir junto ao/a psicólogo/a as estratégias de re
crutamento de pessoal e as técnicas seletivas; 

• discutir com o/a psicólogo/a os resultados dos pro
cessos seletivos, para juntos chegarem a um pare
cer final; 

• aplicar treinamento de integração conforme pro
grama definido; 

• marcar e aplicar entrevistas de acompanhamento 
com líderes e novos funcionários, de acordo com 
períodos definidos, seguindo roteiro estabelecido; 

• discutir com o/a psicólogo/a os resultados das en
trevistas de acompanhamento, definindo, juntos, 
medidas de encaminhamento das conclusões; 

• comunicar ao auxiliar de recursos humanos as 
datas de recrutamento e seleção de pessoal, treina
mento e acompanhamento de integração de novos 
funcionários, informando-o e solicitando deste a 
separação e organização do material necessário ao 
encaminhamento dos processos; 

• propor ao psicólogo a inclusão, exclusão e/ou al
teração de métodos e/ou técnicas e/ou processos 
de trabalho e/ou instrumentais de apoio. 

A aplicação do conceito de identidade de tare
fa no desenho de cargos significa que o cargo deverá 
ser concebido combinando tarefas de modo a formar 
módulos de trabalho ampliados horizontalmente. Essa 
combinação de tarefas deve possibilitar uma noção da 
totalidade, extensão e do objetivo a alcançar. No car
go utilizado como referência, podemos perceber iden
tidade de tarefa a partir do momento que o estagiário 
participa de todas as etapas do processo seletivo: re
crutamento, seleção e integração do novo funcioná
rio. Cada uma das etapas também é realizada de modo 
integral. No recrutamento, ele identifica a necessida
de de iniciar o processo, participa da definição do 
método de recrutamento, entra em contato com as fon
tes de recrutamento, recepciona os candidatos e faz o 
cadastramento. Na seleção propriamente dita, partici
pa na definição de técnicas seletivas, aplica as técni
cas escolhidas, avalia os testes aplicados, confecciona 
laudos e participa da decisão de contratação. Na 
integração dos novos funcionários, ministra o treina-
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menta de integração, define datas de acompanhamento 
com novos funcionários e suas respectivas chefias e 
participa do encaminhamento das medidas de 
integração do novo funcionário. Percebe-se que o ocu
pante do cargo possui a noção completa do trabalho, 
sabendo exatamente o motivo de cada atividade den
tro do processo. 

A variedade trata-se da possibi I idade do ocupante 
do cargo desenvolver atividades diversificadas e utilizar 
uma quantidade significativa de seus conhecimentos e 
habilidades. A variedade de atividades passa a ser uma 
conseqüência direta da aplicação do conceito de identi
dade de tarefa, posto que atividades fragmentadas e 
repetitivas são eliminadas. Pode-se observar que o esta
giário de psicologia, em estudo, utilizará conhecimentos 
relativos a testes psicológicos, elaboração de laudos, téc
nicas de recrutamento, de entrevistas, de dinâmica de 
grupo, treinamento e aconselhamento. Suas habilidades 
referentes ao contato interpessoal interno e externo à or
ganização, clientes e fornecedores, em variados níveis 
socioculturais e o manejo de grupos, também serão pos
tos a prova. Percebe-se, assim, que o ocupante do cargo 
utiliza-se de diversos métodos em diferentes ambientes, 
impedindo que o cargo se torne monótono e repetitivo. 

A significação da tarefa refere-se à compreen
são do impacto da tarefa desenvolvida para o resul
tado desejado pela empresa; o porquê de sua 
realização, a conexão de sua atividade com os de
mais processos organizacionais. Esse aspecto relaci
ona-se mais de perto com a base sistêmica do 
paradigma emergente. No desenho de cargo do esta
giário de psicologia todas as atividades são 
contextualizadas: a realização do recrutamento pos
sui uma função proativa de abastecer o banco de can
didatos; a recepção de candidatos contribui com a 
transmissão de uma imagem positiva da empresa; 
selecionar pessoas traz como responsabilidade mai
or a garantia da qualidade do corpo funcional; o ar
quivamento e controle dos laudos psicológicos serve 
de base ao acompanhamento dos funcionários e o 
treinamento e entrevistas de acompanhamento à 
integração dos novos funcionários. 

Posto desta forma, o recrutamento de pessoal dei
xará de ser uma mera atividade de divulgação de vagas, 
mas a escolha e aplicação de técnicas de recrutamento 
que consigam atrair pessoas em quantidade suficiente 
para manter o banco de dados abastecido para seleções 
futuras, através de um relacionamento que estimule a 
colaboração das pessoas responsáveis pela fonte de re
crutamento escolhida. Recepcionar candidatos deixa de 
ser uma mera atividade de atendimento de pessoas que 
buscam emprego, mas um meio de transmitir uma boa 
imagem da empresa, através da cortesia, provisão de re
cursos necessários à atividade e presteza no atendimen
to. Assim, todas as atividades passam a ter uma dimensão 
ampliada, dando espaço à flexibilidade, versatilidade e 
criatividade do ocupante do cargo. 

A autonomia refere-se ao grau de domínio que 
o ocupante do cargo possui para viabilizar os resul
tados esperados com as responsabilidades que lhe são 
atribuídas, utilizando, principalmente, os poderes ba
seados na perícia e no status que lhe são conferidos 
para a realização da tarefa. A autonomia tem tam
bém uma relação direta com o grau de independên
cia que o ocupante do cargo tem de seu chefe 
imediato, refletida pelos lapsos de tempo sem super
visão. Pode-se observar no cargo de estagiário que as 
limitações de autoridade que lhe são impostas refe
rem-se mais ao seu status profissional de estagiário 
que o impede de responder por determinadas respon
sabilidades, quais sejam: o parecer final sobre a ava
liação psicológica e/ou comportamental de um 
indivíduo, o que limita sua autoridade impondo que 
a decisão seja tomada com seu chefe imediato- o/a 
psicólogo/a. Pode-se observar, entretanto que não há 
ausência de autoridade, senão limitação, posto que 
o mesmo deve discutir o parecer final com o psicólo
go. Por outro lado a autoridade que lhe é conferida 
pelo status permite que marque entrevistas de acom
panhamento segundo seu critério e solicite ao auxili
ar de recursos humanos o material necessário ao 
desempenho de suas tarefas. 

E, finalmente, o feedback permite à pessoa saber 
como está realizando a tarefa, ou seja, o conhecimento 
do resultado de seu trabalho. A identidade de tarefa, que 
estabelece a realização do processo total, por si só, já 
possibilita o feedback. No exemplo citado, o ocupante 
pode avaliar a adequação da técnica de recrutamento 
utilizada, pela quantidade de pessoas que respondem ao 
chamado de recrutamento; a eficácia do processo seleti
vo pelo resultado de candidatos que permanecem na 
empresa após findo o período de experiência; e a quali
dade de seus conhecimentos pelas recomendações e pro
postas aceitas por seu chefe imediato. 

3. REDESENHO DE CARGOS - DO TRA
DICIONAL AO CONTINGENCIAL - UM 
EXEMPLO 

Nesta seção, discutiremos uma atividade do car
go de um contínuo de departamento em uma universi
dade, demonstrando como poderá se dar a evolução de 
um modelo de desenho de cargo tradicional para um 
modelo contingencial. Escolhemos a atividade que se 
refere ao transporte de material audiovisual para sala 
de aula. Esta se dá de acordo com a requisição dos pro
fessores que os utilizarão em suas aulas, mediante pre
enchimento de formulário específico, onde é registrada 
data e sala aonde o material será utilizado e deverá ser 
entregue pelo contínuo. 

As empresas mecanicistas privilegiam a produ
ção e a eficiência e, assim sendo, seus desenhos de car
gos se detêm nos detalhes, com a intenção de prevenir 
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e controlar os possíveis erros, padronizando as ações 
dos ocupantes dos cargos. Com base na atividade 
supracitada, assim seria definida a tarefa para o cargo 
do contínuo: 

• Verificar no registro de solicitação de material 
audiovisual as requisições referentes a cada aula, 
nome do professor solicitante, horário e sala para 
onde deverá ser levado o material; 

• pegar o equipamento solicitado no armário espe
cífico, levando-o até a sala de aula especificada no 
formulário; 

• pegar no arquivo um formulário de responsabili
dade pelo material para ser assinado pelo profes
sor, por ocasião do recebimento do equipamento; 

• levar o equipamento até a sala de aula, tomando 
cuidado para não danificá-lo; 

• ligar o aparelho, testar e pedir ao professor que 
assine o termo de responsabilidade pelo equipamen
to, perguntando a que horas deverá vir pegá-lo; 

• pegar o equipamento no horário definido pelo 
professor, guardando-o de volta no armário especí
fico e arquivando o formulário de termo de respon
sabilidade. 

Pode-se observar nesse modelo a ênfase sobre o 
controle administrativo, a distância em relação ao cli
ente e a burocracia. O desempenho da tarefa volta-se 
para dentro de si mesmo; não há qualquer indício da 
relação que a atividade tem com o negócio, valores ou 
objetivos da instituição na qual se insere o cargo. 

As empresas mecanicistas evoluem para empre
sas com foco na qualidade e como tal, terão seus de
senhos de cargos caracterizados pela busca da 
satisfação do cliente interno ou externo, com indica
dores de qualidades definidos. Assim seria desenhada 
a mesma atividade: 

• Atender às solicitações do professor no que se 
refere à utilização de equipamentos audiovisuais 
para suas aulas, no horário e local especificados 
em conformidade com o formulário de requisição 
de equipamentos; 

• manter os controles administrativos de fluxo de 
equipamentos audiovisuais (termo de responsabili
dade e de devolução). 

Observa-se neste exemplo, uma nítida diminui
ção da prescrição da atividade, a clarificação do clien
te interno- o professor- e a indicação dos padrões de 
qualidade- entrega dos equipamentos em conformida
de com o formulário de requisição e os controles de 
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fluxo de equipamentos. Neste caso, o ocupante do car
go sabe o que é esperado dele, entretanto sua atividade 
ainda não mostra uma relação com a missão e objetivo 
da instituição. 

A era da competitividade que se inicia na déca
da de 1990 tem como principal característica a busca 
da sobrevivência da empresa, agregando à filosofia da 
qualidade a concentração no foco de negócio no qual 
será competitiva. E dentro do paradigma emergente, a 
competência das pessoas passa a ser o principal e mais 
importante fator de competitividade da empresa. As
sim, o desenho evoluiria para o seguinte modelo: 

• Contribuir com a boa qualidade do ensino, pro
vendo os professores com o material audiovisual 
necessário para o andamento das aulas, conforme 
solicitação registrada no formulário de empréstimo 
de equipamentos; 

• contribuir com a manutenção e controle dos equi
pamentos audiovisuais, através do registro de mo
vimentação dos mesmos. 

Neste caso, pode-se observar a relação da ativi
dade desenvolvida pelo ocupante do cargo com o ne
gócio da empresa- ensino, além de deixar subentendido 
os valores praticados pela empresa e os padrões de qua
lidade para com seu cliente interno. 

Podemos observar que, considerando o poten
cial intelectual do ocupante do cargo, ele deverá sa
ber responder as imprevisibilidades que possam surgir 
em oposição ao atendimento de sua responsabilida
de de "contribuir com a qualidade de ensino .... ", 
como por exemplo, a quebra de um equipamento. E 
para tal deverá ter autoridades correspondentes, quais 
sejam: 

• Solicitar ao setor de manutenção o conserto de 
equipamentos audiovisuais; 

• informar antecipadamente aos professores no caso 
de equipamentos com defeitos, para que providen
ciem outra metodologia para a aula. 

Ou ainda: 

• Realizar pequenos reparos nos equipamentos 
audiovisuais ou solicitar ao setor de manutenção o 
conserto nos mesmos; 

• providenciar empréstimo de equipamentos 
audiovisuais em outros departamentos, no caso de 
danos nos equipamentos próprios, ou, na impossi
bilidade, comunicar aos professores que providen
ciem outra metodologia para sua aula . 
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Poderíamos continuar enriquecendo este cargo suge
rindo ainda: 

• Manter controle sobre solicitações não atendidas, 
servindo de base à proposta de aquisição de mais 
equipamentos. 

Se fizermos uma comparação com os outros mo
delos podemos observar que uma única atividade indica: 

Identidade de tarefa- O controle das requisições dos 
professores e atendimento das mesmas, solução de pro
blemas de manutenção e/ou soluções alternativas em 
caso de danos nos equipamentos compõem um fluxo 
completo de atividades; 

Variedade- O ocupante do cargo não faz somente um 
trabalho mecânico; interage com professores e pessoas 
de outros departamentos; utiliza habilidades de relaci
onamento interpessoal, noções básicas de eletricidade 
e capacidade de negociação; 

Significação da tarefa - Compreende exatamente o 
impacto que sua atividade tem sobre o negócio da em- -
presa- ensino, ou seja, desenvolve as atividades, não 
de uma forma mecânica, mas sabendo de sua exata 
importância e contribuição pessoal; 

Autonomia- Tem suas decisões de solicitação de ma
nutenção ou pedido de empréstimo de materiais res
paldados nas linhas formais de autoridade; e sobre 
pequenos reparos respaldados em seu poder de perícia; 

Feedback- o sucesso na realização de pequenos repa
ros e o atendimento das solicitações dos professores, 
segundo as requisições dos mesmos, tratam-se de 
feedbacks da adequação de seu processo de trabalho. 

3.1 Implicações na adoção do modelo 
contingencial 

Se observarmos os modelos de desenho de car
gos apresentados, veremos uma necessidade de altera
ção, também, na análise do cargo. Essas alterações se 
referem aos conhecimentos, habilidades e atitudes 
requeridas do ocupante do cargo. 

Em termos de conhecimentos o ocupante do cargo 
deverá possuir noções básicas de eletricidade e no manu
seio de equipamentos audiovisuais. Em relação às habili
dades será necessário bom relacionamento interpessoal 
com pessoas de diferentes níveis socioculturais (professo
res, pessoal operacional - mecânicos de manutenção, e 
pessoal administrativo - funcionários de outros departa
mentos). Em relação às atitudes, um nível bem maior de 
responsabilidade e compromisso, não só com sua ativida
de, mas com o negócio da empresa: ensino. 

3 Ver objetivos administrativos na seção 1.1 

As implicações na adoção do modelo contingencial 
trazem um impacto direto sobre as atividades de admi
nistração de recursos humanos3: 

• Os cargos poderão ser avaliados e remu
nerados de forma mais precisa, posto que 
há indicação de sua contribuição para o 
atingimento dos objetivos organizacionais; 
ou seja, a atividade de transporte de ma
terial audiovisual para sala de aula, seu 
controle e manutenção impactam direta
mente na qualidade da aula ministrada e 
conseqüentemente no ensino. E ainda, os 
conhecimentos, habilidades e atitudes ne
cessários para tal atividade poderão ser 
adequadamente remunerados. 

• As seleções atendem, de fato, às neces
sidades da empresa, pois os conhecimen
tos, habilidades e atitudes poderão ser 
identificados em toda sua extensão; ou 
seja, o contínuo precisaria ter conhecimen
tos básicos de manutenção; habilidades de 
relacionamento interpessoal com pessoas 
de diferentes níveis e desenvoltura para 
solução de problemas, por exemplo, e ati
tude de compromisso e responsabilidade 
frente à missão da empresa - ensino. 

• Os programas de treinamento e desen
volvimento serão definidos coerentemen
te aos perfis dos cargos e padrões de 
desempenho exigidos. 

No que se refere aos aspectos humanos temos 
como conseqüência: 

• Uma clara definição da autoridade dos 
ocupantes do cargo, evitando conflitos por 
invasão de território, além de propiciar um 
maior domínio do ocupante do cargo so
bre suas atividades,· assim, seria natural aos 
funcionários de outros departamentos se
rem (eventualmente) solicitados pelo con
tínuo sobre o empréstimo de material 
audiovisual ou ao departamento de manu
tenção a solicitação de ordem de serviço. 

• Os resultados esperados pelo ocupante 
do cargo no desempenho de suas atribui
ções ficam especificados em consonância 
com os objetivos organizacionais, dando 
mais sentido ao cargo; sem dúvida, um 
contínuo com atividade assim definida 
(contribuir com a qualidade de ensino) 
utilizaria sua criatividade e iniciativa para 
ter seu objetivo atingido. 
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• Os inter-relacionamentos, linhas de po
der e comunicação são definidos através 
da especificação da relação com clientes 
e fornecedores internos e externos, possi
bilitando ao ocupante do cargo maior se
gurança na operacionalização de suas 
atribuições. 

O resultado da implantação do modelo proposto 
se faz notar tanto na efetividade das ações 
organizacionais quanto na qualidade de vida dos traba
lhadores, concomitantemente. A clarificação do propó
sito da atividade em consonância com os objetivos 
organizacionais propicia à organização uma maior agi
lidade e efetividade dos resultados e ao trabalhador um 
real significado de sua missão. A realização do proces
so completo de trabalho contribui para o comprometi
mento do trabalhador com as metas que a empresa 
precisa alcançar, de um lado, e do outro com a identi
dade do trabalhador com a tarefa e a diminuição d11 
alienação. A necessidade de múltiplas habilidades do 
trabalhador traz à empresa a flexibilidade para reagir às 
demandas do ambiente e ao trabalhador a ausência de 
rotina de trabalhos repetitivos. O controle sobre o re
sultado do trabalho realizado, através da obtenção de 
feedback, propicia a correção imediata e conseqüente 
redução de perdas, refugo e custos à empresa e ao tra
balhador uma maior autonomia e domínio sobre o tra
balho. E, finalmente, a explicitação das autoridades do 
trabalhador possibilita uma maior prontidão da empre
sa em resposta às necessidades dos clientes internos e 
externos e ao trabalhador uma diminuição de estresse 
patogênico em decorrência da clarificação da rede de 
poderes da organização. 

4. LIMITAÇÕES À IMPLANTAÇÃO DO 
MODELO CONTINGENCIAL DE DESENHO 
DE CARGOS 

4. 1 . Cultura organizacional 

O modelo contingencial de desenho de cargos, 
inevitavelmente, propicia ao ocupante um maior domí
nio sobre a realização do seu trabalho e isto possibilita 
o autogerenciamento, que impacta no status quo e apa
rente perda de poder das chefias intermediárias. Assim, 
empresas cujos líderes possuem uma visão de seu pa
pel com poderes centralizados e que seguem um mo
delo mecanicista, não são adequadas para implantação 
deste modelo de desenho de cargos; ou ainda, empre
sas que adotam modelos emergentes de gestão de em
presas como modismos, e cujas atitudes ainda refletem 
uma filosofia mecanicista, também não são adequadas 
ao modelo. 
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Portanto, o modelo contingencial não pode ser 
aplicado em qualquer tipo de cultura organizacional. 
Estas deverão, antes, evoluir em seu modelo de ges
tão que, de foco mecanicista, deverá passar pelos 
modelos orgânico e cerebral propostos como metá
fora por Morgan (1996). Os chefes deverão ser de
senvolvidos de um estilo centralizador para líderes 
educadores . 

4.2 Nível de ambigüidade no delineamen· 
to das responsabilidades 

Uma outra limitação é decorrente do nível de 
ambigüidade na forma como são delineadas as ativi
dades no modelo contingencial de desenho de car
gos. Estas não vêem detalhadamente definidas , o que 
exige mais dos seus ocupantes em termos de conhe
dmentos, habilidades e atitudes . Essas exigências 
frente ao baixo nível educacional brasileiro apresen
ta-se como um paradoxo. Desta forma , as empresas 
precisam investir fortemente no treinamento, desen
volvimento e educação de seus empregados, caso pre
tendam adotar o mode1o proposto e, primordialmente, 
manterem-se competitivas no mercado. 

4.3 Atuação do psicólogo organizacional 

E, finalmente, a limitação resultante da atuação 
do psicólogo que realiza o desenho de cargo, no que se 
refere a seu conhecimento sobre o modelo contingencial, 
aos seus (pré) conceitos sobre a atuação do psicólogo 
nas organizações e a sua atuação profissional. 

Alguns profissionais que entram em contato com 
o modelo contingencial de desenho de cargos conside
ram-no complexo, quando comparado ao modelo tra
dicional (mecanicista) . Considero que a idéia de 
complexidade trata-se de uma decorrência da falta dos 
conhecimentos e habil idades que se fazem necessários 
para a aplicação do modelo, quais sejam: 

• Primeiramente, o profissional precisa ter 
uma noção geral sobre a empresa, para 
que as responsabilidades de cada cargo 
sejam desenhadas em função do negócio 
e missão da empresa e das áreas nas quais 
os cargos estão inseridos; sobre os pro
cessos de trabalho da empresa, para que 
as responsabilidades e autoridades sejam 
definidas em função dos clientes internos 
e externos e fornecedores; 

• Após, faz-se necessário que o profissio
nal possua visão sistêmica, a fim de que o 
cargo possa ser desenhado integrando os 
aspectos supracitados; 
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• O conceito e o sentido dos fatores 
contingenciais do desenho do cargo - va
riedade de habilidades, identidade de ta
refa, significância de tarefa, nível de 
autonomia e feedback -devem estar bas
tante assimilados pelo profissional, para 
que sejam incluídos na conformação do 
cargo. 

• Deve ter uma compreensão consolida
da sobre o comportamento humano no tra
balho e aplicação de conhecimentos 
referentes à motivação, liderança, papéis, 
conflito, comunicação, comprometimen
to e qualidade de vida no trabalho, para 
que a atividade de desenho de cargos não 
se trate de uma atividade meramente ad
ministrativa, mas algo que contribua com 
o sentido do trabalho para os indivíduos 
ocupantes dos cargos. 

• O profissional deve possuir habilidade 
de inquirimento e curiosidade por ocasião 
das entrevistas de levantamento de dados 
que servirão de base ao desenho de car
go, a fim de que todas as inter-relações 
entre os cargos e as atividades sejam am
pla e totalmente compreendidas. 

As características dos profissionais não se encer
ram aí, pois a implantação do modelo não se resume 
exclusivamente ao desenho do cargo. Sua implementação 
exige habilidade política para gerir mudanças, posto que 
esta se trata de uma mudança de paradigma nas organi
zações, e capacidade de planejamento para conciliar 
as atividades de reestruturação que se farão necessárias 
no conteúdo dos subsistemas de recursos humanos. 

Prioritariamente, tudo que envolve o paradigma 
da complexidade deve ser algo internalizado para este 
profissional, para que a adoção do modelo não se trate 
apenas de um modismo. 

CONCLUSÃO 

Iniciamos este artigo com a proposta de apresen
tar uma nova forma do psicólogo organizacional lidar 
com a atividade de desenhar, descrever e analisar os 
cargos nas organizações- atividade geralmente consi
derada enfadonha por estes profissionais (provavelmente 
por ser concebida e operacionalizada como uma ativi
dade meramente administrativa). Para tal, apresentamos 
uma nova forma de tratar a conformação dos cargos 

para além da função administrativa, ou seja, através 
desta atividade, exercer o papel de psicólogo em favor 
da qualidade de vida das pessoas no trabalho, sem no 
entanto deixar de lado a responsabilidade daquele que 
trabalha ou presta serviço à uma organização. Utiliza
mos exemplos concretos para ilustrar o modelo, indi
cando as vantagens e limitações em sua aplicação e 
conclui mos apresentando aquilo que envolve o papel e 
atuação do psicólogo. 

Posto que este trata-se de um artigo voltado prin
cipalmente para psicólogos, deteremos as considerações 
finais neste ponto; principalmente no que diz respeito à 
formação de futuros profissionais e seus formadores -
psicólogos que preparam estagiários e professores uni
versitários. Porém, em ambos os casos, os profissionais 
devem rever o desenho de seus próprios cargos a fim 
de que, através do exemplo, possam efetivamente edu
car/ensinar aos novos psicólogos. 

Aqueles que trabalham nas organizações e/ou 
ensinam nas universidades precisam (re)dimensionar. 
seus cargos dentro de perspectivas mais atualizadas 
sobre o profissional de recursos humanos4, não esque
cendo de sua formação de base - Psicólogo (e não 
administrador, pois cada um tem suas competências). 
Muitos profissionais ainda detêm suas atividades na
quilo que era inerente às atividades do início da psi
cologia organizacional, com suas bases no taylorismo5 

ou direcionados pelos cursos de pós-graduação e 
mestrados na área de administração, dada a escassez 
desses na área específica de psicologia organizacional. 
Após este repensar, partir para seu papel de educador 
de campo. 

Os psicólogos que trabalham na área de recur
sos humanos devem rever as atribuições que delegam 
aos estagiários. Estes, geralmente consideram suas fun
ções enfadonhas e repetitivas, desvinculadas do que 
aprendem na universidade e do papel do psicólogo. 
Queixam-se da realização de atividades fragmentadas 
-somente aplicação e correção de testes em proces
sos seletivos ou arquivamento de fichas de inscrição 
de candidatos. Quando muito, aplicam treinamentos 
de integração previamente prescritos ou realizam en
trevistas para pesquisa de clima, sem participar da 
análise ou intervenção. Na maioria das vezes envol
vem-se em atividades administrativas sem qualquer 
valor para sua formação. Quando lêem o desenho de 
cargos de estagiário de psicologia apresentado neste 
artigo, brincam perguntando "onde encontrar este so
nho de empresa?" (apesar do mesmo reunir atividades 
iniciais). Reconhecemos que enriquecer o cargo de 
estagiário em psicologia organizacional dará aos "psi
cólogos-formadores" um pouco mais de trabalho no 

4 Ver ULRICH, Dave. Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores resultados. Trad. Cid Knipel. São Paulo: 
Futura, 1998. 
5 Ver ZANELLI, J. C. O psicólogo nas organizações de trabalho- Porto Alegre: Artmed, 2002 
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que diz respeito à orientação, ao acompanhamento e 
à responsabilidade que despenderá em relação ao psi
cólogo-aprendiz. 

Esses deverão também estar atentos a sua postu
ra, adotando atitudes transformadoras e não conformis
tas dentro das organizações, posto que educam pelo 
modelo, como já foi mencionado. E principalmente 
devem perseguir a prevenção e manutenção da quali
dade de vida dos trabalhadores. Devem lembrar que, 
mais, e além de uma "mão-de-obra barata" , o estagiá
rio, em breve, influenciará (sistemicamente) o mercado 
de trabalho do qual fazemos parte: reproduzindo o mo
delo positivo ou negativo no qual foram treinados; pas
sando credibilidade ou descrença nas possibilidades de 
atuação do psicólogo nas organizações de trabalho; 
contribuindo com a abertura ou fechamento do merca
do para a atuação de toda uma classe de profissionais. 

Ao professor- formador primário de novos profis
sionais e, portanto, um modelo educacional comumente 
mais marcante- propomos que redimensionem seus car
gos dando-lhes uma dimensão mais contingencial: 

• Transformar a atividade de "dar aulas" 
em "garantir o aprendizado dos alunos" os 
levaria à busca das técnicas mais adequa
das ao aprendizado dos alunos, em ambi
ente ausente de medos e distanciamento 
professor-aluno. A relação ensino-aprendi
zagem se transformaria da idéia de que o 
professor detém todo o saber e, portanto, é 
o responsável pela passagem de informa
ções, para uma preocupação real com o 
aprendizado do aluno, permitindo-lhe opi
niões pessoais que indicam a transforma
ção obtida com a aquisição dos novos 
conhecimentos. 

• Se a isto fosse incluído "garantir o apren
dizado dos alunos através de aquisição de 
conhecimentos e habilidades atualizados", 
levaria os professores a buscar atualização 
constante dos conhecimentos transmitidos, 
bem como de materiais e bibliografias con
cedidos, além de treiná-los em habilidades 
e atitudes para lidar com a complexa rede 
política das organizações. 

Quanto às atitudes, ser coerente, em consonân
cia com o papel do psicólogo, entre o que diz e a forma 
como atua em sala de aula junto aos alunos e entre o 
que transmite aos alunos e o que aplica em sua prática 
profissional nas organizações. E ainda, adotar pensa
mentos e atitudes transformadoras em relação à psico
logia do trabalho, a começar pelo estímulo à abertura 
de novas áreas de atuação e à não sujeição a remune
rações que não façam jus à contribuição real que o psi
cólogo pode oferecer às organizações (seja como 
estagiário ou profissional). 
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