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Resumo:  
 
O uso de metas para se ter desempenho é um dos grandes paradigmas da 
administração de empresas, contudo, na atualidade, segundo alguns autores, as 
grandes certezas de outrora podem não ser mais tão válidas. Esta dissertação, 
buscando compreender tal relação em maior profundidade, procura responder a 
seguinte indagação: como as pessoas em seu processo produtivo interpretam a 
proposição de metas e quais são seus efeitos no desempenho organizacional? O 
objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a relação entre utilização de 
metas e o desempenho organizacional, visando compreender os prós e contras 
dessa relação. Os objetivos específicos são: identificar a percepção da utilidade 
das metas entre empregados; identificar a relação entre a teoria das metas, 
produtividade percebida dos empregados e desempenho organizacional; identificar 
limites na utilização de metas que impactem o desempenho das pessoas; 
identificar limites na utilização de metas que impactem o desempenho das pessoas 
na firma escolhida. A empresa COMPANHIA (optou-se por não divulgar o nome da 
empresa), em diferentes regiões, foi tomada como unidade de análise para a 
proposição formulada em razão de possuir essa prática entre seus funcionários por 
desejo da direção. Visando cumprir tais objetivos, buscou-se fazer uma análise de 
5 construtos que se relacionam, conforme modelo construído, e confrontá-los com 
os resultados da pesquisa realizada na empresa. Os construtos são: 
“Planejamento Estratégico”, que mostra como são formulados os planos de metas; 
“Plano de Metas”, que evidencia os autores que defendem a utilização de metas 
para se ter desempenho; “As Limitações dos Planos de Metas”, que a partir das 
premissas da teoria das metas apresenta estudos de autores que criticam a 
utilização de metas, mostrando que elas podem causar, dependendo da situação, 
sérios danos financeiros e à imagem da organização; “Motivação para 
Resultados”, que mostra como as pessoas possuem diferentes visões sobre as 
metas devido aos valores culturais e motivacionais; “Desempenho Organizacional”, 
que mostra diversos aspectos sobre desempenho, inclusive como se calcula o 
desempenho na COMPANHIA. O método de pesquisa aplicado nesta dissertação 
é chamado de estudo de caso, que foi estruturado a partir de um método 
qualitativo e um quantitativo. A pesquisa qualitativa serviu de base para a 
construção do questionário da pesquisa quantitativa. A pesquisa foi realizada na 
COMPANHIA, sendo ela escolhida devido aos grandes desafios de gestão do 
setor de saneamento, haja vista os números sobre o percentual de atendimento de 
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água e principalmente dos serviços de esgoto no Estado de Minas Gerais. Os 
resultados da pesquisa mostraram que, na percepção dos entrevistados, as metas 
possuem um importante papel no aumento do desempenho da organização, 
entretanto, a produtividade percebida pelas pessoas evidenciou um resultado 
baixo. Identificaram-se também diferentes perfis entre as regiões pesquisadas, 
evidenciando um padrão de percepção e desempenho organizacional distinto para 
algumas regiões do estado. A análise global da pesquisa também identificou 
alguns limites dos planos de metas na empresa, que foram observados à luz dos 
críticos da teoria das metas. 
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