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José Bancaleiro

É uma questão de atitude, é daquelas afir-
mações que todos usamos, sabemos o que 
queremos dizer, mas, na verdade, se questio-

nados, muitos de nós não conseguimos definir de 
forma concreta ao que nos referimos.  

Para a psicologia, a atitude é uma predisposição 
para responder de maneira favorável ou desfa-
vorável a objetos, pessoas e conceitos (Allport), 
originando convicções e sentimentos de atração 
ou de rejeição a seu respeito e contribuindo para 
determinar os seus comportamentos em relação a 
eles. Quando essas “tendências” se tornam estáveis 
e consistentes podem consolidar traços de caracter. 

A atitude é uma norma do procedimento e expli-
ca a assunção de um determinado comportamento. 
É a concretização de uma intenção ou propósito, 
determinando a vida anímica de cada pessoa. 

É porque são as atitudes que determinam os com-
portamentos, que nós as valorizamos tanto (mesmo 
que inconscientemente) e que elas são tão impor-
tantes no seio do comportamento organizacional. 
É ao nível das atitudes que deveremos atuar para 
obter modificações continuadas do comportamen-
to humano, nomeadamente, quanto ao trabalho. A 
motivação é uma consequência da atitude.

Aptidão é, por sua vez, o potencial duma pessoa 
para aprender e adquirir novas habilidades e com-
petências, que vai desenvolvendo e aprimorando à 
medida que as vai praticando. 

As competências são adquiridas externamente. 
As atitudes vêm de dentro de cada pessoa, sendo 
sempre auto originadas. As aptidões determinam o 
que estamos aptos a fazer. As atitudes determinam 
o grau de empenho que colocamos na execução. 
As aptidões são fáceis e rápidas de treinar. As ati-
tudes (predisposições) são difíceis e demoradas de 
influenciar. 

A mudança de atitude é sempre uma auto mu-
dança. Um bom líder pode, por exemplo, criar todas 
as condições para um colaborador se motivar, mas, 
em ultima instância, é ele que voluntariamente 
se motiva ou não. Neste enquadramento, não há 
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soluções seguras, mas, investir no alinhamento dos 
interesses pessoa com os da organização parece ser 
a forma mais eficaz de mudar de atitudes e, conse-
quentemente, comportamentos.

É a atitude que determina a performance! l
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