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RESUMO

O presente trabalho teve como principal objetivo investigar a contribuição dos princípios da

Análise do Comportamento aplicados no desenvolvimento da motivação de funcionários nas

organizações. Buscou-se, também, descrever os princípios da Análise do Comportamento e os

conceitos das operações estabelecedoras, o reforçamento – positivo e negativo, a extinção. Além

disso, o estudo descreve as teorias da motivação humana no trabalho e mostra como atuam os

programas motivacionais, quando aplicados. Considera-se que a motivação mobiliza o indivíduo

para a realização de suas atividades e que praticamente todos os comportamentos conscientes são

motivados ou possuem uma causa oculta. Se uma pessoa tem uma necessidade interna de

realização profissional em uma determinada área, será gerada uma tensão que pode ser

manifestada por meio de um desejo intenso, uma angústia, que provocará desequilíbrio e

desconforto enquanto não for realizado. Foi abordada a relação entre a Análise do

Comportamento e os métodos motivacionais nas Organizações, partindo-se da idéia de que,

mesmo complexo, o comportamento pode ser analisado, controlado e investigado como qualquer

fenômeno observável.

Trata-se de um estudo bibliográfico, que tem como base a literatura específica das áreas

de Psicologia e Administração. No decorrer do texto, será feita uma análise mais aprofundada

da questão.

Palavras-chave: análise do comportamento, motivação e programas motivacionais.
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ABSTRACT

This work investigated the contribution the main of the Analysis of Behavior applied in the

development of the motivation to employees in the organizations. In this one also searched to

write the principles of the Analysis of Behavior and the concepts of "establishing operation", the

reinforcing - positive, negative, extinguishing and punishment. Moreover, the study it describes

the theories of the human motivation in the organizations and bring up the motivational

programs, when applied. It is considered that the motivation mobilizes the individual for the

accomplishment of its activities and that practically almost all the conscientious behaviors are

motivated or possesses a cause. If a person has an internal necessity of professional

accomplishment in one determined area, will be generated a tension that can be revealed by

means of an intense desire, an anguish that will bring an unbalanced and discomfort while it will

not be carried through. The relation the Analysis of Behavior and the motivational methods in the

organizations had been boarded breaking itself of the idea of that exactly complex the behavior

can be observed, analyzed, controlled and investigated as any phenomenon.

This study it’s bibliographical, that the analysis of specific literature the areas of Psychology and

Administration. On go the text, it will be deepened analyze of the question.

Key Words: analysis of behavior, motivational and motivational programs.
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INTRODUÇÃO

O estudo do comportamento humano tem apresentado avanços consideráveis nos

últimos anos. Sai de uma condição restrita a alguns problemas clínicos - manejados por meio

de intervenções exclusivamente técnicas e calcadas apenas em paradigmas de

condicionamento - e ultrapassa os limites da ciência, expandindo-se para o mundo

corporativo, sendo largamente aplicado em treinamentos de pessoal e em programas

motivacionais com vistas ao aumento da produtividade, em especial.

Na abordagem comportamental, a preocupação com a estrutura se desloca em direção

aos processos e à dinâmica organizacional. Os princípios da Teoria da Análise do

Comportamento incorporados à administração trouxeram uma nova direção à Teoria

Administrativa, ocasionando o abandono de posições normativas e prescritivas das teorias

anteriores, como a clássica Teoria das Relações Humanas e da Burocracia.

Atualmente, este novo enfoque em torno das ciências do comportamento na Teoria

Administrativa busca soluções democráticas e flexíveis para os problemas organizacionais.

Há uma multiplicidade de conclusões acerca da natureza e da característica do homem, afinal,

trata-se de um ser social dotado de necessidades, de um sistema psicológico capacitado a

articular a linguagem a um raciocínio abstrato e à aprendizagem e, conseqüentemente, capaz

de mudar seu comportamento e suas atitudes. Enfim, sob essa perspectiva, conclui-se que este

ser pensante apresenta uma dualidade de comportamento - tanto pode cooperar como apenas

competir com os demais.

A preocupação com as necessidades de auto-realização humana provocou reformas

profundas no trabalho e nas estruturas organizacionais em que passa a ser visto como a

inserção social principal do indivíduo, a que lhe fornece o sentido para suas ações e a medida

de seu valor social.

A auto-realização é um elemento complexo, pois os objetivos e interesses de um

indivíduo ou de um grupo são diferentes e sofrem alterações com o passar do tempo. Trata-se

de um ideal a ser perseguido e, freqüentemente, redefinido.
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O homem se sente realizado quando encontra sentido naquilo que faz, e está motivado

quando enxerga no trabalho um caminho para atingir seu ideal.  Para sentir-se motivado,

precisa expandir suas dimensões nos âmbitos operacional, social e político. Para tanto, é

preciso que a organização proporcione a ele espaço para que desenvolva sua criatividade,

além de autonomia e participação. Condição esta que pode ser construída por meio de

programas motivacionais que possibilitam recompensas e reconhecimento a este funcionário.

Relevância do tema

Nos últimos 10 anos, o crescimento econômico tem diminuído seu ritmo, a crise se faz

presente a cada instante, a falta de emprego domina o cenário, a concorrência torna-se cada

vez mais acirrada, a qualidade é exigida em todos os setores. Então, como compreender, neste

contexto, a motivação para o trabalho?

Percebe-se, de forma geral, uma tendência por parte dos administradores em

considerar, de uma maneira lógica, racional e previsível, os fatores pertinentes ao

comportamento humano no trabalho, ou seja, uma visão apenas parcial da complexa natureza

humana no dia-a-dia das empresas e dos indivíduos.

Se analisarmos esta questão com mais profundidade, vemos que todos os processos

que envolvem uma organização que busca eficiência e crescimento requerem um

comportamento participativo e motivado por parte de seus colaboradores. Então, seria

ingenuidade aceitar que esta mesma organização consiga atingir suas metas sem a

participação efetiva de seus funcionários. 

A necessidade de suscitar motivação para o trabalho e de mantê-la sempre elevada tem

sido uma preocupação entre dirigentes de diversas organizações, em todas as áreas e nos mais

elevados mercados.

Para se trabalhar a questão de como motivar os empregados de uma organização é

necessário compreender as causas do comportamento humano. Se os administradores tiverem

uma melhor percepção de como as pessoas se comportam, entenderão também os processos

internos determinantes do comportamento.
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Na análise do comportamento, problemas de motivação vêm sendo explicados a partir

do conceito de “reforçamento”, ou seja, o querer ou não fazer algo muitas vezes tem suas

raízes na falta de “reforçamento” disponível para que ocorra o comportamento.

Neste cenário, podemos considerar que o programa motivacional é a ferramenta

adequada para empresas que queiram utilizar o reforço positivo ou o negativo, a fim de atingir

a meta almejada. É por meio desses programas motivacionais que as organizações podem

propiciar a seus empregados um ambiente de trabalho favorável, com recompensas e

reconhecimento por atingirem as metas organizacionais.

Pelo enfoque que tem sido dado ao conceito motivação e seu entendimento pela

análise comportamental, o presente trabalho torna-se relevante como uma reflexão a respeito

das considerações que uma empresa deve ter, para melhor atender às necessidades de seus

empregados. Se forem supridas, essas necessidades reverterão, inevitavelmente, em

crescimento para a organização.

Justificativa

Após a Revolução Industrial, no século XX, questões sobre a produtividade

humana despertaram o interesse de muitas organizações que buscavam entender e identificar

os fatores que levavam os indivíduos a seguir em direção aos objetivos traçados pelas

organizações, a fim de aumentar o desempenho e torná-los produtivos e eficientes.

Para compreender o homem é necessário entender como ele vive e como se

comporta diante de um “campo psicológico”, e sua procura para reduzir suas dissonâncias em

relação ao ambiente. Entre os fatores internos e externos que influenciam o comportamento

humano está a motivação.

Ao longo de um século, vários estudos foram realizados na tentativa de desvendar a

motivação humana nas organizações. Motivação é uma condição fundamental e indispensável

para o alcance das metas estipuladas. No entanto, muitos profissionais estão despertando

apenas agora para o fato de que seres humanos não são máquinas destituídas de emoções,
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deixando de fora seus próprios interesses. Ao contrário, agem de acordo com valores, atitudes

e motivos, que têm sua própria lógica - e força - em todos os aspectos da vida econômica.

Para conseguir manter os empregados motivados, as organizações precisam conhecer

as causas do comportamento das pessoas, porque entender como agem e se comportam no

ambiente de trabalho contribui para que haja uma previsão deste comportamento e um

controle no futuro.

A relação entre a Análise do Comportamento e os métodos motivacionais nas

organizações foi abordada, partindo-se da idéia de que mesmo complexo, o comportamento

pode ser observado, analisado, controlado e investigado como qualquer outro fenômeno.

Compreender a relação motivação, recompensas e reconhecimento, bem como

identificar e diferenciar a utilização de um reforçamento – positivo ou negativo -, ou uma

punição, proporciona aos administradores melhor compreensão sobre a relação entre

incentivo, motivação e produtividade, para melhor gerenciamento organizacional.

Desta forma, o que se pretende com a identificação e a utilização de técnicas da

Análise do Comportamento nos programas motivacionais é mostrar que oferecendo

recompensas ou possíveis punições, as organizações conseguem condicionar o

comportamento à ação desejada. Assim, molda o comportamento de seus funcionários, a fim

de atingir seus objetivos.

É oportuno ressaltar que este trabalho contribuiu, em muito, para nosso crescimento

pessoal e profissional, pois permitiu que ampliássemos conhecimentos, tanto nas questões

referentes a programas motivacionais como na questão comportamental, que  envolve um

tema tão  complexo e fascinante como a mente humana. Servirá, também, como fonte de

pesquisa para a comunidade acadêmica, gestores e sociedade em geral, além de ter a

pretensão de contribuir na realização de novas investigações neste campo profícuo de

interesse.

Torna-se necessário destacar que embora muitas organizações ainda visualizem

pessoas como recursos apenas, não podem esquecer que funcionários são seres humanos,

portadores de características de personalidade, expectativas, objetivos pessoais, histórias
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particulares, etc. Por isso, vale salientar por que gestores de organizações dos mais diversos

segmentos devem atentar para a importância do conhecimento em torno das características

genéricas de seus funcionários, que precisam ser melhor compreendidos nas empresas onde

atuam.

Problema da pesquisa

O modelo de gestão que a Escola Clássica introduziu é o de sistema fechado, em que o

homem é concebido como máquina, eminentemente racional, e que ao tomar uma decisão

conhece todos os cursos de ação disponíveis, bem como as conseqüências da opção por

qualquer um deles. Naquela época, procurando maximizar a produção, Taylor (1911)

desenvolveu um critério que separava os operários por especialização e selecionava o que

fosse adequado para uma única e específica tarefa. O operário não poderia pensar ou sugerir

qualquer mudança, apenas executá-la (MOTTA; VASCONCELOS, 2004).

A Escola Clássica tinha uma visão muito curta acerca do homem. A Administração

Científica estava convicta de que o salário constituía a fonte de motivação para o trabalhador,

e que o operário trabalhava unicamente por recompensas financeiras. Quem trabalhava mais,

conseqüentemente ganhava mais, surgindo assim a figura do homo economicus.

Num processo irreversível, esse homo economicus foi substituído pelo homem social,

surgido na Teoria das Relações Humanas. Pouco a pouco, os estudos organizacionais foram

mostrando que o ser humano não é totalmente controlável e previsível e que, portanto, há

sempre um certo grau de incerteza associado à gestão de pessoas. O conceito que se tinha do

ser humano e da ação humana foi ficando complexo e a Escola das Relações Humanas ocupou

seu espaço na vida das organizações que deslocam o procedimento mecanicista e passam a

ver as coisas pelo lado social, tentando motivar as pessoas (MOTTA; VASCONCELOS,

2004).

Motivar pessoas tem uma relação direta na excelência da qualidade dos produtos e

serviços das empresas. A Escola das Relações Humanas revelou a importância dos fatores

afetivos e sociais, porém manteve a mesma forma de organização do trabalho. Posteriormente,
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surgem outros estudos sobre motivação, como o de Maslow (1943), que oferecem outra

maneira de encarar o homem, denominada “homem auto-realizador”.

Seguindo esta linha de pensamento, Herzberg (1997) afirma que são os fatores do

próprio trabalho que funcionam como fatores motivadores e não os fatores externos a ele. É o

atingir da meta que leva o indivíduo a novos desafios, ou seja, para ele os principais fatores

motivadores são os de realização pessoal, o reconhecimento pelo trabalho, o trabalho em si

mesmo, a responsabilidade, o avanço e o progresso profissional e individual.

A gestão de pessoas baseia-se no fato de que o desempenho de uma organização

depende fortemente da contribuição das pessoas que a compõem, como estão organizadas, se

estão sendo estimuladas e capacitadas, e de como manter um ambiente de trabalho e um clima

organizacional adequados. E, ainda, como estão estruturados e organizados os membros da

força de trabalho, de modo a habilitá-los a exercer maior poder e liberdade de decisão, com

mais flexibilidade e com uma reação mais rápida aos requisitos mutáveis do mercado.

As relações humanas representam uma atitude, um estado de espírito que deve

prevalecer no estabelecimento e/ou na manutenção do contato entre pessoas. Essa atitude deve

basear-se no reconhecimento de que os seres humanos são possuidores de personalidade

própria que merece ser respeitada. Isso implica numa compreensão sadia de que toda pessoa

tem necessidades materiais, sociais ou psicológicas, que procura satisfazer-se e que motiva o

seu comportamento em determinado sentido.

Descobrindo e analisando as causas do comportamento, poderemos prevê-lo, controlá-

lo à medida que possamos manipulá-lo (SKINNER, 1998). As empresas buscam saber por

que as pessoas se comportam da maneira como o fazem. Dentre as estratégias usadas para se

chegar a esse entendimento, destaca-se a motivação, que age como fator diferenciador e

competitivo. Equipe motivada, conseqüentemente, produtos e serviços melhores.

Nessa busca por pessoas motivadas no trabalho, as empresas desenvolvem,

constantemente, programas motivacionais para obter os melhores resultados com alta

qualidade, satisfazendo tanto a empresa como seus clientes e também seus empregados. Os

aspectos da análise comportamental são considerados no desenvolvimento dos programas

motivacionais, em que técnicas de reforçamento – positivo e negativo aparecem como
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ferramentas importantes para gerar o tão esperado comprometimento dos empregados com os

objetivos da empresa.

A partir disso, levanta-se a questão-problema da presente pesquisa: como as técnicas

de reforçamento são utilizadas nos programas motivacionais desenvolvidos pelas

empresas?

Objetivos

Geral:

Analisar como as técnicas de reforçamento são utilizadas nos programas motivacionais

desenvolvidos pelas empresas.

Específicos:

• compreender os conceitos de análise do comportamento (condicionamento operante,

reforço positivo e negativo e punição) e da motivação;

• identificar os métodos motivacionais de recompensa e reconhecimento utilizados

pelas empresas;

• analisar e destacar a percepção dos funcionários atingidos por essas ações.

Estrutura do trabalho

Para melhor compreensão, a dissertação está estruturada em quatro capítulos. Na

introdução deste estudo se faz a abordagem do tema, destacando-se sua relevância para as

empresas, seguida de justificativa da autora para tal escolha. Posteriormente, é apresentado o

problema da pesquisa, com seus objetivos específicos e o geral.

Inicia-se, então, a fundamentação teórica. O capítulo 1 apresenta a definição de

comportamento humano, abordando os principais conceitos na perspectiva da Análise do

Comportamento e como as organizações lidam com a motivação das pessoas no ambiente de
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trabalho. Apresenta os conceitos de Motivação e Motivação Humana no ambiente das

organizações e descreve o motivo pelo qual os indivíduos têm interesse em atingir as metas

organizacionais. O final deste capítulo apresenta as Teorias de Motivação e os principais

métodos motivacionais utilizados pelas organizações, destacando-se os programas de

incentivo a vendas.

O capítulo 2 prossegue com a fundamentação teórica, com um breve histórico e os

principais fundamentos da Análise do Comportamento. Em seguida, discorremos sobre como

o conceito de motivação é estudado sob a ótica desta análise e suas principais implicações; o

surgimento dos conceitos de Operação Estabelecedora (drive), o reforçamento – positivo e

negativo, a extinção e a punição, inseridos no processo motivacional.

Ainda no capítulo 2, é discutida a questão da contextualização dos métodos

motivacionais utilizados pelas organizações para gerar aumento de desempenho, bem como a

utilização de técnicas de reforçamento nos programas motivacionais, como drives na busca

por recompensas financeiras e sociais.

 

O estudo do caso “Mc em Ação” será tratado no capítulo 3, juntamente com os

procedimentos metodológicos, a partir da apresentação e do detalhamento da metodologia de

pesquisa utilizada para a consecução dos objetivos do trabalho. É apresentada uma

fundamentação teórica sobre o tipo de pesquisa realizada e a análise do caso Programa “Mc

em Ação”, da empresa McDonald´s. O final do capítulo 3 demonstra como a empresa

McDonald´s utiliza os conceitos de reforçamento – positivo e negativo em seus programas

motivacionais.

Com base no caso Programa “Mc em Ação”, concluímos o estudo com a apresentação

do resultado conceitual, que nos permite não só o entendimento sobre a forma de estruturação

dos programas motivacionais, como também as principais estratégias para motivar o ser

humano, que dão sustentação aos negócios, se considerarmos o ambiente competitivo em que

vivemos.

No final deste estudo disponibilizamos a lista dos trabalhos consultados (bibliografia),

o roteiro das entrevistas realizadas (apêndices) e fotos do material de comunicação utilizado

no caso apresentado (anexos).
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CAPÍTULO 1

O COMPORTAMENTO HUMANO E A MOTIVAÇÃO

Neste primeiro capítulo abordaremos a questão do comportamento humano, com base

em uma análise que identifica as variáveis que o influenciam. Serão apresentadas as principais

Teorias da Motivação, como forma de resgatar os conceitos essenciais para a contextualização

desta investigação.

1.1 O Comportamento humano sob a perspectiva da Análise do Comportamento

O comportamento é uma característica primordial dos seres humanos. É como a vida,

qualquer coisa que se mova é tida como viva – especialmente quando o movimento tem

direção ou age para alterar o ambiente.

Comportamento é algo que está ligado ao homem como a sua própria vida, o ser

humano está sempre diante de um organismo que se comporta. Sobre isso,

Skinner (1995, p.83) ressalta:

Não há nada mais familiar do que o comportamento humano. Estamos
sempre na presença de ao menos uma pessoa que se comporta. Nem há algo
mais importante do que o comportamento quer seja nosso, quer seja o de
outrem, quer seja ao que vemos todos os dias, quer seja ao que é responsável
pelo que acontece no mundo de um modo geral.

Os seres vivos se adaptam ao ambiente, aprimorando seus movimentos, a fim de

evoluírem. De início, não havia movimento; o movimento passou a ocorrer sob o controle de

estímulos. Porém, nem todos os ambientes são estáveis, o que possibilita a aprendizagem. Por

exemplo, ao deixar seu ninho, uma ave voa em círculos cada vez maiores; seu retorno ao

ninho, mais tarde, é baseado em marcos espaciais, tais como pedras ou plantas sobre as quais

voou antes da partida (CATANIA, 1999).

Existem aspectos do ambiente que permanecem constantes durante toda a vida e
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necessitam ser aprendidos apenas uma vez, enquanto há coisas sobre ambientes mutáveis que

precisam ser aprendidas, descartadas e reaprendidas.

O comportamento é uma matéria difícil, não porque seja inacessível, mas
porque é extremamente complexo. Desde que é um processo, e não uma
coisa, não pode ser facilmente imobilizado para observação. É mutável,
fluido e evanescente, e, por esta razão, faz grandes exigências técnicas da
engenhosidade e energia do cientista (SKINNER, 1998, p.15).

O comportamento é sempre uma relação ou interação entre eventos ambientais

(estímulos) e atividades de um organismo – as respostas. Nenhum dos dois termos (estímulo e

resposta) pode sofrer qualquer tipo de restrição metodológica.

O termo ambiente envolve estímulos públicos, privados, físicos e sociais. Estímulos

públicos - são acessíveis a mais de um observador de forma independente, como diversos

objetos ao nosso redor; privados - são acessíveis apenas ao organismo diretamente afetado por

eles como, por exemplo, o formigamento nos pés; físicos - suas propriedades e dimensões

fundamentais, descritas pelas ciências ditas naturais; sociais - suas propriedades e dimensões

básicas são produzidas por outro organismo, no caso de seres humanos são produtos culturais.

A relação entre organismo e ambiente pode envolver desde uma situação simples,

como lacrimejar ao descascar uma cebola, a situações complexas, como solucionar problemas

e ter autoconhecimento. Em ambos os casos, os comportamentos podem ser constituídos por

relações que envolvam apenas estímulos antecedentes e resposta, ou por relações que

envolvam estímulos antecedentes, resposta e os estímulos que seguem a resposta. Para

explicar quaisquer comportamentos, devemos descrever as interações que os constituem e a

história que produziu essas interações.

Uma maneira simples de mudar o comportamento de um organismo consiste em

apresentar um estímulo. Esta relação fidedigna e confiável entre um evento ambiental, um

estímulo e uma mudança resultante no comportamento, uma resposta, é denominada reflexo.

A aplicação da terminologia reflexo para o comportamento tem uma história que começa com

René Descartes, filósofo francês do século XVII (apud. CATANIA, 1999). Descartes estava

familiarizado com os aparelhos hidráulicos construídos para entreter os visitantes nos jardins

públicos e privados da França. Um jovem passeando por um jardim podia pisar em uma

alavanca escondida e disparar um fluxo de água que movimentava as estátuas. Descartes viu
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uma similaridade entre tais dispositivos e o comportamento. Do mesmo modo que pisar na

alavanca escondida dispara o movimento de uma estátua, um estímulo dispara uma resposta.

Para Descartes, o papel dos tubos e da água neste sistema de estátuas era desempenhado, em

organismos vivos, por nervos e espíritos animais (CATANIA, 1999).

Descartes (apud. CATANIA, 1999) deu um passo importante ao sugerir que parte da

espontaneidade das criaturas vivas era apenas aparente e que, às vezes, o comportamento

podia ser iniciado por uma ação externa, como quando retiramos rapidamente a mão ao tocar

uma chama. Muitos outros exemplos são comuns: uma distensão de joelho produzida por uma

batida; salivação produzida por alimento na boca; ajustes posturais produzidos por perda de

apoio. Tais exemplos têm em comum a característica de que um estímulo produz seguramente

uma resposta. Essa é a propriedade que define o reflexo. Nessas circunstâncias, concluímos

que o estímulo elicia a resposta e que a resposta é eliciada pelo estímulo.

Em relação à análise aplicada no comportamento, podemos dividir o comportamento

em duas classes distintas: respondente ou reflexo que, na maioria das vezes, é involuntário,

engloba a ação e os movimentos de componentes físicos do corpo como glândulas ou

músculos. Já a classe operante, comportamento voluntário, engloba a ação e os movimentos

de músculos que estão sob total controle, de forma espontânea do próprio indivíduo.

Para Holland e Skinner (1975, p.17):

Não obstante suas especificidades, os comportamentos respondentes e
operantes são controlados por eventos (estímulos) do ambiente em que o
indivíduo está inserido. Contudo, as relações entre as variáveis do ambiente
(estímulos) e os comportamentos apresentados (respostas) são diferentes.
Enquanto o comportamento respondente é sempre controlado pelos
estímulos antecedentes à sua apresentação (um estímulo antecedente elicia
ou deflagra a resposta), os comportamentos operantes são emitidos
espontaneamente e controlados pelos eventos que ocorrem após a sua
apresentação (um estímulo contingente é responsável pela manutenção da
resposta). No entanto, não significa que um comportamento operante é
causado pelos estímulos que o seguem, mas, sim, que a sua emissão, isto é, a
sua probabilidade de ocorrência, dependerá das conseqüências que ocorrerão
para o sujeito e para o ambiente.

A ação do ser humano é uma conseqüência da interação dos estímulos com o ambiente

onde está inserido. Desta forma, vive um processo contínuo de aprendizagem, em que as

respostas emitidas por ele são aprimoradas constantemente. Sempre que o organismo
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apresentar a necessidade de sobreviver, atender a alguma necessidade ou proteger-se, haverá

uma tendência de repetir um comportamento já aprendido anteriormente.

1.2 O comportamento humano nas organizações

Embora as organizações visualizem as pessoas como recursos, como portadoras de

habilidades, capacidades, conhecimentos, motivação de trabalho, comunicabilidade, etc.,

nunca se deve esquecer que pessoas são pessoas, isto é, portadoras de características de

personalidade, expectativas, objetivos pessoais, histórias particulares, etc., conforme defende

Chiavenato (1997).

O mesmo autor sintetizou as características do comportamento humano,

caracterizando o homem como um ser proativo, com diferentes necessidades, sendo aquele

que percebe e avalia, que pensa e escolhe e que tem limitada capacidade de resposta. O

homem enquanto proativo apresenta um comportamento orientado para a satisfação de suas

necessidades pessoais e para o alcance de seus objetivos e aspirações. Por isso, o mesmo

reage e responde ao seu ambiente, seja dentro ou fora da organização. De modo geral, o

comportamento nas organizações é determinado tanto pelas práticas organizacionais como

pelo comportamento proativo de seus participantes.

Davis e Newstrom (1992) afirmam que o comportamento das pessoas nas

organizações é bastante imprevisível. Isto ocorre porque nasce de necessidades

profundamente arraigadas e de sistemas de valores. Todavia, pode ser parcialmente

compreendido em termos dos pressupostos das ciências do comportamento, da administração

e de outras disciplinas. Desta forma, pode-se trabalhar eficazmente com pessoas, se a

organização estiver preparada para pensar nelas como seres humanos.

Neste aspecto, Chiavenato (1997) destacou a visão do homem como um ser complexo

que em diferentes épocas deu lugar a novas concepções a respeito da natureza humana e das

organizações, cada qual privilegiando certos aspectos de conduta do homem e marcando

profundamente a maneira como as organizações administram pessoas. Entre as concepções

pode-se destacar: a) enquanto ser econômico na Teoria da Administração Científica, o homem

tem como motivação básica recompensas salariais e financeiras; b) a concepção do homem



- 21 -

social na teoria das relações humanas tem como motivação básica as recompensas sociais e

simbólicas; c) enquanto ser organizacional na teoria Estruturalista, o homem tem como

motivação básica as recompensas salariais e sociais; d) o homem administrativo na teoria

comportamental tem como motivação básica o processo decisório e a busca por soluções

satisfatórias; e) a concepção do homem complexo na teoria da contingência tem como

motivação básica microssistemas individuais e complexos.

Davis e Newstrom (1992) pontuam que o interesse de várias ciências sociais nas

pessoas é algumas vezes expresso pelo termo genérico de ciência comportamental, que

representaria um corpo sistematizado de conhecimentos pertinentes ao porquê e como as

pessoas se comportam da maneira como o fazem. Nas empresas, o chamado comportamento

organizacional integra as ciências comportamentais com as organizações.

Dubrin (2003, p.2) define o comportamento organizacional da seguinte forma:

É o estudo do comportamento humano no local de trabalho, a interação entre
as pessoas e a organização em si. As principais metas do comportamento
organizacional são explicar, prever e controlar o comportamento.

Segundo o referido autor, outro fator importante que influencia no comportamento

humano na organização é a cultura organizacional, entendida como um sistema de valores e

crenças compartilhados que influenciam o comportamento do trabalhador. O autor diz, ainda,

que as dimensões ou elementos da cultura ajudam a explicar a natureza das forças sutis que

influenciam as ações dos empregados. O autor dá um exemplo prático: uma cultura que

valoriza o assumir riscos encoraja os funcionários a tentar descobrir novas maneiras de fazer

as coisas.  Ou seja, os funcionários farão isso sem se preocupar se serão punidos pelas idéias

que não deram certo.

Uma outra influência no comportamento dos trabalhadores de uma empresa além da

cultura é a subcultura, que é um segmento no qual a cultura organizacional se diferencia dos

outros segmentos e da cultura dominante. Dependendo da força, a cultura de uma empresa

pode causar um impacto penetrante na eficiência da organização. Os empregados de uma

empresa em que a cultura é forte seguem seus valores com pouco questionamento. Uma

cultura mais fraca fornece apenas diretrizes aos membros.
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Em organizações dotadas de uma “cultura forte” seria desnecessário recorrer a

manuais de procedimentos, a regras ou diretrizes, porque os trabalhadores sabem o que é

esperado e o comportamento adequado a ter. Esse conhecimento é transmitido por meio de

símbolos, mitos e ritos, que fazem parte da história da organização. Por contraste, nas

organizações com uma “cultura fraca”, os trabalhadores estariam dependentes de decisões

contraditórias e inconsistentes, assim como teriam de procurar as orientações do que

necessitam para executar o que deles é esperado.

1.3 – Conceito de Motivação

Para muitos psicólogos, gerentes e executivos, a motivação humana tem sido um dos

maiores desafios na gestão organizacional. Pesquisas têm sido elaboradas e teorias têm

tentado explicar o funcionamento desta força ainda desconhecida, que leva as pessoas a

agirem em direção do alcance de objetivos. Enquetes a respeito do assunto, entretanto,

normalmente mostram que existe ainda muita confusão e desconhecimento sobre o que é e o

que não é motivação.

Falar de motivação é falar de motivo. E motivo é algo pessoal e intransferível. Para

alguns estudiosos da psicodinâmica organizacional, como Kohn (1998), Leboyer (1984) e

Bergamini (1989), a motivação é algo interno do ser humano e está ligada ao atendimento de

necessidades pessoais, de seus desejos. Ela é íntima, pessoal e não pode ser tratada de forma

coletiva, como fazem algumas organizações. “Muitas vezes não é fácil descobrir por que as

pessoas agem de determinadas maneiras. Isso provavelmente se deve ao fato de que nem

sempre cada uma delas faz as mesmas coisas exatamente pelas mesmas razões”

(BERGAMINI,1989, p. 7).

Os autores Gooch e McDowell (1988, p.51) ressaltam a importância dos aspectos

internos no fenômeno da motivação:

A motivação humana é uma força que se encontra no interior de cada pessoa
e que pode estar ligada a um desejo. Uma pessoa não pode jamais motivar a
outra, o que ela pode fazer é estimular a outra. A probabilidade de que uma
pessoa siga uma orientação de ação desejável está diretamente ligada à força
de um desejo.
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Seguindo essa linha de raciocínio, Leboyer (1984) propõe:

Essencialmente se trata de um processo que implica na vontade de efetuar um
trabalho ou de atingir um objetivo, o que cobre três aspectos: fazer um
esforço, manter esse esforço até que o objetivo seja atingido e consagrar a ele
a necessária energia. Em outros termos, por motivação, entende-se, ao mesmo
tempo, a direção e a amplitude das condutas, quais comportamentos são
escolhidos, com que vigor e qual intensidade.

Assim sendo, as pessoas consagram mais tempo às atividades para as quais são

motivadas. Portanto, “a motivação é, em última análise, uma distribuição do tempo

disponível, é uma questão de alocação de tempo”, complementa o autor. Assim, é possível

considerar que a motivação humana é uma força interna de cada pessoa e que a satisfação ou a

insatisfação só pode ser sentida por cada pessoa.

Existem diferenças entre necessidade, motivação e satisfação. As necessidades

humanas deveriam ser consideradas como sinônimo de motivação, dissociando a necessidade

em si daquilo que a satisfaz. Água, por exemplo, é um fator de satisfação de uma necessidade

denominada sede, todavia, sempre que a sede é sentida, há uma tendência de encarar a água

como uma necessidade em vez da sede em si mesma. A motivação pode ser definida como a

autodeterminação movida pela necessidade. A satisfação, por sua vez, é o atendimento de

uma necessidade ou sua eliminação. Deduz-se daí que a motivação e o fator de satisfação são

ao contrário do que muitos pensam, antítese um do outro. No exemplo específico, o

motivador é a sede e não a água – é a necessidade que está motivando e não aquilo que

satisfaz a necessidade (ARCHER, 1997).

Na mesma linha de raciocínio, Bergamini (1989) argumenta que a motivação é um

aspecto intrínseco às pessoas, que ninguém pode motivar ninguém. Quando uma pessoa se

coloca ou se direciona a um caminho ou a um objetivo, não está necessariamente motivada a

atingir este objetivo. Os fatores que a levam a caminhar naquela direção podem ser intrínsecos

(internos) ou extrínsecos (externos). Quando são intrínsecos, há motivação; quando são

extrínsecos, há apenas movimento ou apenas satisfação.

Muitas vezes, uma pessoa tem o desejo de realizar algo para evitar uma punição ou

para conquistar uma recompensa. Nestes casos, a iniciativa para a realização da tarefa não
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partiu da própria pessoa, mas de um terceiro (fator extrínseco), que a estimulou de alguma

forma para que ela se movimentasse em direção ao objetivo pretendido.

A pessoa não teria caminhado em direção ao objetivo, caso não houvesse punição ou

recompensa. As pessoas podem, também, agir levadas por um impulso interno (fator

intrínseco), por uma necessidade interior. Neste caso, existe vontade própria para alcançar o

objetivo, existe motivação. Já o movimento é uma situação passageira, uma necessidade

momentânea. Só dura enquanto persistirem os estímulos que o geraram.

O movimento pode até mesmo gerar desmotivação, independentemente da

permanência dos estímulos geradores. Ao se moverem, o montante de energia pessoal

investida nas atividades condicionadas vai gradativamente diminuindo e cada vez mais o

indivíduo vai rendendo menos. O nível de satisfação pessoal vai baixando com o decorrer do

tempo e, com ele, diminuindo o conceito de estima que as pessoas experimentam a respeito de

si mesmas. Em pouco tempo, será possível reconhecer alguém inteiramente desmotivado

(BERGAMINI, 1989).

A motivação, por sua vez, dura enquanto a necessidade interior não for suprida. De

maneira oposta ao movimento, o alcance dos objetivos propostos, ou seja, o fim do potencial

motivador, gera no indivíduo um sentimento de estima e auto-realização que lhe traz

satisfação e o predispõe a empreendimentos cada vez mais ousados, em busca da

concretização de novas necessidades e potencialidades.

A partir destas colocações pode-se, então, entender a motivação como uma energia,

uma tensão, uma força ou, ainda, um impulso interno aos indivíduos. Sobretudo, o que é

relevante considerar é que a motivação é interior a cada indivíduo e o leva a agir

espontaneamente para alcançar determinado objetivo. Assim, não é possível motivar uma

pessoa, o que é possível é criar um ambiente compatível com seus objetivos, um ambiente no

qual se sinta motivada.

1.4 A motivação humana nas organizações

Como apresentado anteriormente, a motivação é um conceito amplo e envolve várias
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questões. É um tema delicado e polêmico nas organizações. “A psicologia da motivação é

incrivelmente complexa e o que foi apurado até o momento, pelo menos com alguma certeza,

é deveras muito pouco” (HERZBERG, 1997, p.108).

A idéia da motivação no trabalho dentro das organizações parte de que todo

comportamento humano tem uma causa, um motivo. Essas causas, esses motivos, agem sobre

o indivíduo, levando-o a atuar no sentido de satisfazer suas necessidades, tal como as vê,

conforme enfatizado anteriormente.

Dubrin (2003) define a motivação em um ambiente de trabalho como o processo pelo

qual o comportamento é mobilizado e sustentado no interesse da realização das metas

organizacionais. Sabe-se que uma pessoa está motivada quando ela realmente se esforça para

alcançar as metas. A explicação mais simples para a motivação é também uma das mais

poderosas: as pessoas estão dispostas a se esforçar no sentido de alcançar uma meta, porque

isso satisfaz uma de suas necessidades importantes: o auto-interesse, sendo este uma força

motriz. Esse princípio é conhecido como: o que eu ganho com isto? Antes de se esforçar para

realizar uma tarefa, a pessoa provavelmente vai querer saber como isso vai lhe trazer algum

benefício.

A motivação, dentro da visão organizacional, para Deeprose (1995), envolve

incentivar pessoas e equipes a trabalhar da melhor maneira possível, por meio da construção

de um ambiente favorável ao desempenho de suas aptidões. Com isso, abre-se um leque de

opções para que um gerente influencie o potencial de motivação interna de um funcionário, a

fim de que este atinja os resultados que a empresa espera.

O surgimento das novas organizações de trabalho, com o advento da Revolução

Industrial, despertou interesse em torno dos aspectos que levariam ao aumento da

produtividade humana. Buscou-se compreender quais fatores seriam capazes de levar os

trabalhadores a caminhar em direção aos objetivos da organização, tornando-os colaboradores

eficientes e eficazes. Ao longo de um século, vários estudos foram realizados na tentativa de

desvendar o fenômeno da motivação humana nas organizações, a partir de uma análise das

correntes que surgiram, que serão apresentadas a seguir.
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1.5 – Principais teorias da motivação

A motivação é uma condição fundamental e indispensável para o alcance dos objetivos

pessoais, do trabalho, das organizações e dos países.

O fator humano nas organizações, apesar de não ter sido valorizado no início da

formulação das teorias da administração clássica – que mantém suas raízes até nossos dias e

ainda influencia a forma de gestão de muitas organizações -, logo ganhou destaque. Já na

década de 20, um importante estudo realizado por Elton Mayo, na fábrica de Hawthorne da

Western Electric Company, em Chicago, analisa, pela primeira vez, a influência das

condições de trabalho no desempenho dos empregados, concluindo que a produtividade pode

variar dependendo das condições internas de trabalho e sociais. O estudo foi importante

porque estabeleceu que o homem não pode ser considerado uma máquina e que sua

produtividade depende de fatores comportamentais e psicológicos dentro e fora do ambiente

de trabalho (CRESCITELLI, 2002).

Estava aberto o caminho para o desenvolvimento da Escola de Relações Humanas, que

revelou a importância dos fatores afetivos e sociais, além dos econômicos. Posteriormente,

surgiram outros estudos sobre motivação que dão maior ênfase às necessidades humanas no

trabalho, principalmente de auto-realização.

Spector (2002) pontua que as teorias da motivação explicam os comportamentos dos

indivíduos na organização a partir de perspectivas muito diferentes. Dentro dos exemplos

mais conhecidos e representativos dessas teorias, estão a hierarquia das necessidades de

Maslow; a teoria de motivação de Herzberg (Teoria dos Dois Fatores); a Teoria X e a Teoria

Y de McGregor; a Teoria do Reforço; a Teoria da Tríade Realização-Poder-Afiliação de

McClelland e a Teoria Contingencial de Vromm (Expectância). Citaremos também outras

teorias como a Teoria de Auto-Eficácia, Estabelecimento de Metas e a Teoria da Eqüidade

que complementam e adicionam alguns fatos não-citados pelas teorias anteriores.

As teorias sobre motivação dividem-se em dois grupos. Há um grupo que procura

explicar como funciona a motivação, chamada de Teoria de Processo, e outro grupo que

procura explicar quais os fatores que motivam as pessoas, chamada de Teoria de Conteúdo,

conforme figura a seguir.
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Figura 1: classificação das teorias sobre motivação

Fonte: MAXIMINIANO (2000, p.298).

Dentre as teorias de conteúdo temos as teorias clássicas. Provavelmente, um dos

modelos de motivação mais difundido seja o estudo de Abraham H. Maslow. A Teoria sobre a

Hierarquia de Necessidade, de Maslow, centralizava no estudo da Teoria da Personalidade e

do desenvolvimento humano. De acordo com Maslow (apud MOTTA; VASCONCELOS,

2004), o ser humano tem necessidades complexas que podem ser hierarquizadas. O

comportamento humano é dirigido primeiro para a satisfação de necessidades básicas, que são

fisiológicas e de segurança. Somente após satisfazer estas necessidades é que o ser humano

está pronto para satisfazer necessidades mais complexas, que são as sociais. Posteriormente,

vêm as necessidades associadas ao ego dos indivíduos, as de auto-estima, status e

reconhecimento social. E, para finalizar, a necessidade mais difícil de ser satisfeita, a auto-

realização.
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Figura 2: O modelo de Maslow

Fonte: MOTTA e VASCONCELOS (2004, p.74).

Os trabalhos de Maslow passaram a ser a base de outras teorias sobre motivação,

como é o caso da Teoria X e da Teoria Y, de Douglas McGregor.

Douglas McGregor acredita que os gerentes motivam seus funcionários por meio de

duas abordagens denominadas Teorias X e Teoria Y. A visão tradicional, a Teoria X, sugere

que os gerentes devem coagir, controlar e ameaçar seus funcionários para poder motivá-los; a

Teoria Y acredita que as pessoas são capazes de ser responsáveis, que não precisam ser

coagidas ou controladas para ter um bom desempenho (MONTANA; CHARNOV, 1998).

Frederick I. Herzberg (apud. MONTANA; CHARNOV, 1998) usou uma abordagem

um tanto diferente para motivação. Maslow se preocupava com as fontes de motivação no

sentido da vida em geral, enquanto Herzberg focalizou as fontes de motivação que pareciam

estar relacionadas ao trabalho e às realizações no trabalho. A Teoria dos Dois Fatores ou da

higiene de Herzberg diz que as necessidades básicas que correspondem às necessidades

fisiológicas e de segurança de Maslow funcionam como fatores higiênicos de satisfação no

local de trabalho. São as condições mínimas de trabalho que um indivíduo deve ter, a fim de

satisfazer suas necessidades de segurança, inserção social e reconhecimento. Ausentes, esses

fatores podem comprometer o processo de trabalho. Porém, a existência deles isoladamente
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não é suficiente para garantir uma boa produtividade no trabalho.

Herzberg descobriu que as necessidades de auto-estima e auto-realização de Maslow

servem como fontes diretas de motivação para trabalhar com eficácia. Estas necessidades

foram chamadas de fatores motivacionais ou intrínsecos que estão relacionados ao

aprendizado e à realização do potencial humano no trabalho.

O desempenho eficaz no trabalho, segundo Herzberg, depende da adequação tanto das

necessidades motivadoras quanto das de higiene.

A Teoria dos Dois Fatores, de Herzberg, explica como projetar cargos para torná-los

motivacionais. Os elementos motivacionais são intrínsecos ou fatores de conteúdo de cargos

que os tornam emocionantes. Os fatores motivacionais incluem realização, reconhecimento,

promoção, responsabilidade, o trabalho em si e as possibilidades de crescimento pessoal. Os

fatores extrínsecos ou de contexto de cargos são os de higiene. Embora sejam desejáveis e

mantenedores da saúde, não são motivadores.

Outra teoria que se baseia na idéia das necessidades foi proposta por McClelland

(apud. MOTTA; VASCONCELOS, 2004) – Teoria da Tríade Realização-Poder-Afiliação.

Baseando-se nos trabalhos de Murray (1938), McClelland propõe três fatores que nos ajudam

a compreender o comportamento humano no ambiente de trabalho. São eles: a necessidade de

realização, de poder e de afiliação.

A necessidade de realização é a busca de oportunidades de crescimento e de desafios,

com o atingimento dos objetivos da organização para obter reconhecimento. A necessidade de

poder busca o controle e a dominação sobre outras pessoas, as influenciando e controlando os

recursos. A necessidade de filiação busca a proximidade com outras pessoas e o

relacionamento com um grupo social. Estes fatores podem aparecer com maior ou menor

intensidade em cada pessoa e o mix é que define o perfil do indivíduo.

A Teoria da Expectância, desenvolvida por Victor Vroom (apud. MONTANA;

CHARNOV, 1998), apresenta um modelo contingencial de motivação, baseando-se na

observação de que o processo motivacional não depende apenas dos objetivos individuais,

mas também do contexto de trabalho em que o indivíduo está inserido. Para o autor, há três
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forças básicas que atuam dentro do indivíduo e que influenciam seu nível de desempenho:

a) Expectação - a soma entre as expectativas do indivíduo, ou seja, seus objetivos

individuais, e a percepção que o indivíduo tem de si mesmo, de sua capacidade para atingir

estes objetivos. Estes dois aspectos determinam os esforços que cada um está pronto a fazer

numa situação de trabalho. Se uma pessoa tem como objetivo, por exemplo, a promoção de

cargo, e sabe que para conseguir isto precisa aumentar a produtividade de seu setor, mas

julga-se incapaz de conseguir tal proeza, sua motivação para o trabalho será fraca.

b) Instrumentalidade - a soma das recompensas que o indivíduo pode conseguir em

troca de seu desempenho. Não se trata apenas da relação entre quantidade/qualidade do

trabalho e salário, condições de trabalho, benefícios sociais. O autor ressalta, também, que a

Instrumentalidade é um fator subjetivo que varia de acordo com a pessoa. Para muitos, pode

significar a autonomia, a possibilidade de ter iniciativa e da expansão da criatividade.

c) Valência - o valor real que o indivíduo dá à Instrumentalidade percebida. Não basta

que o indivíduo perceba as recompensas que pode alcançar por meio de seu desempenho. É

preciso que estas recompensas tenham um valor real para ele, que satisfaçam suas

expectativas. O sistema de recompensas vigente pode não ter nenhuma importância para uma

pessoa, que não se sentirá motivada, e, ao contrário, ter muita importância para outra pessoa,

que terá uma motivação forte.

Os três aspectos acima influenciam, segundo Vroom (apud. MONTANA;

CHARNOV, 1998, p.215), a motivação dos indivíduos no trabalho. Se um dos elementos está

ausente, a motivação torna-se fraca. Se todos eles estão presentes (alta expectação, alta

instrumentalidade e alta valência), a motivação é alta. A Teoria da Expectância leva-nos a

concluir que as organizações obtêm de seus empregados o desempenho desejado não apenas

quando satisfazem seus objetivos individuais, mas quando mostram a eles que o caminho para

a satisfação dos objetivos individuais está no alcance do desempenho desejado.

Spector (2002) diz que a Teoria da Auto-Eficácia afirma que a motivação e o

desempenho são em parte determinados pela crença das pessoas sobre o quanto elas podem

ser eficientes. Em outras palavras, pessoas com grande auto-eficácia acreditam ser capazes de

realizar tarefas e serão motivadas a aplicar o esforço necessário para isso e vice-versa.

O conceito de auto-eficácia em si está ligado a tarefas específicas ou a determinadas

ações, e a auto-eficácia das pessoas pode variar de uma tarefa para outra. Este conceito é
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muito parecido com o da Teoria da Expectação, sendo que a principal diferença é que a

expectação está relacionada a uma atividade específica em um dado momento, enquanto a

auto-eficácia se preocupa com a sensação do que uma pessoa é capaz ou não de fazer, como

jogar tênis, por exemplo. Um indivíduo pode ter um alto nível de expectativa e acreditar que

se esforçar-se pode vencer um jogo de tênis. Um elevado nível de auto-eficácia se refere à

crença deste indivíduo ser ou não um bom jogador.

Edwin A. Locke e Gary P. Latham (apud. DUBRIN, 2003) incorporaram centenas de

estudos sobre metas numa teoria de estabelecimento de metas e desempenho de tarefas. A

Teoria do Estabelecimento de Metas postula que o comportamento é regulado pelos valores e

pelas metas. Meta é o que um humano tenta alcançar. Esta teoria afirma que as pessoas

empenharão esforços na consecução de seus objetivos e que o desempenho no trabalho é uma

função dos objetivos definidos. Do ponto de vista organizacional, a fixação de metas pode ser

uma forma eficiente de manter ou aumentar o desempenho no trabalho, e várias empresas têm

utilizado a fixação de metas justamente para isso.

Entre as teorias de processos, o modelo de comportamento é uma das principais teorias

que explicam como os motivos determinam o comportamento. É um modelo simples, que

assume três hipóteses (MAXIMINIANO, 2000, p.298):

I – todo comportamento é motivado;

II – o comportamento é orientado para a realização de algum objetivo;

III – o comportamento que procura realizar algum objetivo pode ser perturbado por

conflito, frustração ou ansiedade.

O modelo assume a premissa de que o comportamento de todos os indivíduos é

similar, no sentido de que todos são influenciados por motivos e perseguem objetivos. O que

difere são as diferenças individuais, influenciadas pelas variáveis ambientais. Ou seja, o que é

importante para alguém, pode ser irrelevante para outro, dependendo de seus motivos

e objetivos.

A Teoria da Expectativa, baseada na teoria de Vroom (apud. MAXIMINIANO, 2000,

p.300), explica como as crenças e expectativas que as pessoas possuem, a respeito de seu

trabalho, combinam com a força de seus desejos, para produzir algum tipo de motivação. A

teoria propõe três pontos:
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I – o desempenho que se alcança é proporcional ao esforço que se faz;

II – o esforço que se faz é proporcional ao valor que se dá à recompensa;

III – se a recompensa for atraente, a motivação para fazer o esforço será grande.

A Teoria da Expectativa propõe a motivação como um processo complexo, em que o

esforço está ligado ao desempenho e este à recompensa. Tudo depende da importância da

recompensa, e administrar a motivação torna-se um processo de administrar recompensas, que

também desempenham papel importante nos princípios do Behaviorismo, analisados a seguir.

Para os behavioristas, os estímulos exteriores ou recompensas agem como reforços

positivos que determinam o comportamento das pessoas; a recompensa só deve ser oferecida

em contrapartida ao comportamento desejado. Segundo B. F. Skinner (apud.

MAXIMINIANO, 2000, p.302), o principal pesquisador do Behaviorismo, o comportamento

é reforçado por suas próprias conseqüências (chamadas de reforços). Sempre que o organismo

apresentar a necessidade de sobreviver ou de se proteger, e produzir um resultado, haverá uma

tendência a repetir o mesmo comportamento em uma situação semelhante. O mecanismo de

repetição é chamado de condicionamento operante. Como o comportamento produz o efeito

desejado, a pessoa fica condicionada a repeti-lo em situações de necessidade.

Para entender o condicionamento operante, é necessário citarmos alguns conceitos da

escola behaviorista. Bergamini (1989, p.27) pontua:

[...] dois são os conceitos-chave na compreensão do comportamento humano
segundo a escola behaviorista. O primeiro é aquele que defini “estímulo”
como sendo qualquer modificação que venha a ocorrer a um ou mais
elementos do meio ambiente. O segundo conceito é o de “resposta”, como
sendo a reação comportamental do sujeito que se submete às variações dos
estímulos do ambiente e que modifica seu comportamento de forma a buscar
sua adaptação pessoal a tais variações.

Pesquisadores do Behaviorismo como Skinner (1998), Pavlov (1927) e Thorndike

(1898) desenvolveram teorias inspiradas no condicionamento por meio de variáveis externas

aos indivíduos, que exemplificam bem aquilo que pretende caracterizar como movimento e

não como motivação.

Caso se queira levar alguém a assumir um determinado comportamento ou atingir um
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determinado objetivo, basta recompensar suas ações, ou em linguagem behaviorista, oferecer

um reforço positivo. O movimento para os teóricos do reforço é um comportamento que foi

sendo aprendido e, portanto, que se estruturou ao longo dos anos pelas recompensas.

As ações comportamentais muitas vezes são inadequadamente chamadas de

motivacionais. Segundo Bergamini (1989 p. 37):

[...] a ação de fatores externos ao indivíduo sobre ele é conceituada como
condicionamento. O emprego da palavra motivação passa a ser, neste caso,
considerado como inadequado, pois não parece viável chamar de motivação
aquilo que já tenha sido definido de outra forma. Não se pode chamar,
portanto, de motivação aquilo que já tenha batizado de condicionamento.

Bons líderes e motivadores são aqueles que, por meio de técnicas, são capazes de fazer

com que sua equipe se empenhe naqueles comportamentos que consideram necessários para

que atinja suas metas. Conseguem, assim, modificar o comportamento de seus seguidores.

Há de se observar uma distinção entre estes fatores. Uma vez que o fator externo deixa

de existir, o comportamento também desaparece. Não se trata de motivação a utilização de

elementos de recompensa ou punição que a empresa venha a oferecer aos seus funcionários

como reforçadores positivos de um comportamento desejado, ou como reforçadores negativos

de um comportamento inadequado. Trata-se, sim, de ações que fazem o comportamento se

repetir em troca de algo.

Em alguns momentos, o comportamento nas organizações e na sociedade pode ser

explicado por meio dos princípios do Behaviorismo. A punição, por exemplo, é utilizada para

coibir comportamentos indesejados, como também outros métodos de remuneração,

premiação, reconhecimento que têm premissas semelhantes às dos behavioristas. Entretanto,

há uma corrente que propõe a aplicação deliberada desses princípios. Essa é a corrente do

reforço positivo, por causa da preferência pelo método da recompensa (MAXIMINIANO,

2000).

Na Teoria do Reforço, Skinner (1998) descreve como recompensas ou reforços podem

afetar o comportamento. Este, conforme discorre Dubrin (2003), não lida com estados

internos como a motivação; então, de certa forma, essa é uma teoria não-motivacional. Ela

explica o comportamento como função de experiências recompensadoras anteriores ou
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histórico de reforço, sendo o mesmo uma resposta ao ambiente. O princípio mais importante

da Teoria do Reforço é a lei do efeito que pressupõe, pois considera que a probabilidade da

ocorrência de um determinado comportamento aumenta se for seguida por uma recompensa

(reforço positivo); inversamente, a probabilidade de um comportamento diminui se for

seguido de punição. Os comportamentos estabelecem-se por meio de empareamentos ou

associações do comportamento com o reforço. Em outras palavras, as recompensas são

contingentes na ocorrência de um comportamento em particular. No contexto do trabalho, isso

quer dizer que os comportamentos relevantes para o desempenho aumentarão em freqüência,

se forem recompensados ou, ainda, reforçados.

As recompensas, segundo Spector (2002), podem ser tangíveis (dinheiro) ou

intangíveis (reconhecimento), e ser oferecidas pela organização ou derivadas das tarefas em

si. Assim, a empresa pode dar um prêmio pelo bom desempenho, ou o bom desempenho pode

resultar em uma noção de realização por si própria. Ambos podem igualmente reforçar e levar

a um bom desempenho contínuo.

A Teoria da Eqüidade afirma que as pessoas são motivadas a alcançar uma condição

de igualdade ou justiça em suas relações com outras pessoas e com as organizações. Os

funcionários que se encontram em situação de desigualdade experimentam uma insatisfação e

tensão emocional que procurarão reduzir. Nesta teoria o que é especificamente comparado é a

razão entre o resultado e sua contribuição. O resultado (ou o retorno) inclui as recompensas e

a valorização pessoal que o funcionário conquista trabalhando para uma organização,

incluindo salário, benefícios, bom tratamento, prazer e status. Já a contribuição refere-se ao

que o funcionário faz pela organização, incluindo não apenas o trabalho que realiza, mas

também sua experiência e seu talento. Dessa forma, um funcionário com vários anos

de experiência traria maiores contribuições do que um em início de carreira

(MAXIMINIANO, 2000).

A motivação envolve a liberação de uma energia vital no indivíduo, gerando uma

tensão a partir da qual o mesmo buscará soluções e agirá para satisfazer a um dado tipo de

necessidade (MOTTA; VASCONCELOS, 2004). À medida que esta necessidade é satisfeita,

o esforço dedicado à satisfação diminuirá. A satisfação de uma necessidade implica perda de

motivação em relação a essa mesma necessidade.
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Quando uma necessidade não é satisfeita, o ser humano exige um comportamento

motivacional. No contexto organizacional, a motivação representa um processo que implica

a vontade de efetuar um trabalho ou atingir um objetivo. Os atos motivacionais indicam

a direção e a intensidade dos comportamentos. Como as pessoas dedicam mais tempo

e engajam certas atividades, não sentindo o tempo passar, demonstram um comportamento

motivado.

Uma pessoa condicionada é simplesmente eficiente e tem chances de tornar-se um

bom administrador pela presteza e eficiência no desenvolvimento de tarefas. Porém, a

motivação como algo interior passa a exigir líderes com grande sensibilidade que procuram

conhecer profundamente seus seguidores.

É aqui que encontramos a grande transformação e o principal desafio para as

organizações, que é criar um ambiente de trabalho positivo no qual o funcionário mantenha o

tônus motivacional que tinha em seu primeiro dia de trabalho. Um ambiente de trabalho que

ofereça respeito, autonomia e crescimento pessoal.

1.6. Os métodos motivacionais utilizados nas organizações

Megginson (1986) afirma que a motivação ocorre por meio da interação de

recompensas intrínsecas e extrínsecas com as necessidades dos funcionários, modificadas

conforme suas expectativas. Os estímulos, sob forma de incentivos, são então aplicados para

fazer com que uma pessoa responda e se comporte de tal modo que a meta de satisfazer às

suas necessidades é atingida, e a organização consegue o desempenho que deseja.

Dentre os principais meios para motivar funcionários, Dubrin (2003) identifica

claramente métodos como o enriquecimento de cargos, modificação de comportamento

organizacional, reconhecimento e incentivos financeiros. O enriquecimento de cargos refere-

se à providência de tornar um cargo mais motivacional e gratificante ao acrescentar variedade,

responsabilidade e tomadas de decisões gerenciais. Na melhor das hipóteses, o

enriquecimento do cargo dá aos funcionários um sentido de propriedade, conscientização e

responsabilidade por seu trabalho.
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O referido autor (2003) prossegue, ao afirmar que um dos sistemas elaborados para a

motivação de empregados é baseado na Teoria do Reforço de Skinner (1998). Programas de

modificação do comportamento organizacional usam, geralmente, mais reforço positivo do

que punição para modificar comportamentos.

Com relação à motivação por meio do reconhecimento, Dubrin (2003) ressalta que

apresentar elogios e reconhecimentos ao trabalhador pode ser considerado uma aplicação

direta do reforço positivo. Os empregados consideram a compensação um direito e o elogio

percebido como um presente. Uma grande vantagem do reconhecimento (incluindo o elogio)

como motivador é que, embora seja poderoso, seu custo é baixo ou inexistente, e gera um

grande retorno nos investimentos em comparação a um bônus em dinheiro.

Nesse aspecto, Deeprose (1995, p.76) destaca a principal conseqüência da falta de

reconhecimento no trabalho:

Com o tempo, pessoas que se dedicam muito ao trabalho e não são
valorizadas começam a desenvolver uma má impressão do que os outros
pensam delas e essa imagem negativa que formam de si próprias passa a se
refletir no desempenho.

Um método para modificar comportamento organizacional é o uso de incentivos

financeiros por meio da participação nos lucros. É um programa formal que permite aos

funcionários participar financeiramente dos ganhos de produtividade que foram alcançados

por eles (DUBRIN, 2003).

Deeprose (1995) comenta que quando as pessoas são pagas para efetuar tarefas

específicas, o dinheiro tende a suplantar a motivação intrínseca. As pessoas freqüentemente

trabalham além do normal pelo puro prazer de realizar uma tarefa, pela satisfação de

resolverem um problema ou pela excitação de encontrarem um desafio. Porém, quando sabem

que vão receber um bônus ou um incentivo financeiro pela execução do trabalho, realizam a

tarefa pelo dinheiro e não pela motivação intrínseca, mais duradoura.

Na opinião de Megginson (1986), o dinheiro pode ser uma força poderosa em

motivação, se estiver diretamente relacionado à realização e ao desempenho. Muitos

empregados esperam que a realização de trabalho árduo conduza a aumentos em pagamentos
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e promoções. As organizações que impõem estas políticas podem beneficiar-se de um

ambiente em que a produtividade, a realização, a execução e a excelência tenham valor.

Outros meios para motivar empregados, largamente utilizados nas organizações, são

os benefícios sociais que Chiavenato (1997) aborda como remuneração indireta e classifica

em três tipos, a saber: no exercício do cargo (gratificações, seguro de vida, prêmios de

produção, etc.); fora do cargo, mas dentro da empresa (lazer, refeitório, transporte, etc.); fora

da empresa, mas na comunidade (recreação, atividades comunitárias, etc.).

Chiavenato (1997) conceitua benefícios sociais como facilidades, conveniências,

vantagens e serviços que as empresas oferecem a seus empregados, no sentido de poupar-lhes

esforços e preocupações. Estes podem ser financiados pela empresa, parcial ou totalmente.

Contudo, constituem-se sempre meios indispensáveis na manutenção da força de trabalho

dentro de um nível satisfatório de moral e produtividade.

Sobre os métodos de motivar funcionários de uma organização, Megginson (1986)

afirma que há muitos fatores motivacionais que influenciam o comportamento do empregado,

e é impossível identificar e isolar qualquer variável como estímulo específico do

comportamento motivado.

Um bom lugar para se fazer quaisquer julgamentos sobre motivação é no trabalho,

onde é possível observar o comportamento das pessoas (suas respostas) em situações

diferentes e relacionar a recompensa (incentivo) com os impulsos observados.

O incentivo é um importante veículo de motivação do comportamento, porque

representa recompensas socialmente desejáveis. Como ressalta Holmes e Smith (1991, p. 25):

A finalidade de um plano de incentivo é gerar uma recompensa em potencial
para os membros da força de vendas em troca de um esforço especial, extra.
O incentivo oferecido motivará e levará à ação desejada somente no caso de
ser percebido como atraente.

A seguir, analisaremos como as organizações utilizam os programas de incentivo a

vendas no processo motivacional de seus empregados.
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1.6.1 - Origem dos programas de incentivo a vendas

A utilização de programas de incentivo como ferramenta de marketing vem de uma

inspiração muito antiga: os Jogos Olímpicos na Grécia. As técnicas de incentivo já eram

utilizadas nestas competições, no qual os atletas competiam por serem reconhecidos e

almejavam o momento da premiação, em que o símbolo da conquista, representado pela coroa

de louros, era sinônimo de honra perante a comunidade. No entanto, o uso desta ferramenta

como estratégia de marketing foi aplicado primeiramente pela indústria norte-americana

(TORRES, 2001).

Em 1890 surgem os primeiros programas de incentivo por meio da Moore Forms e da

NCR, nos EUA. Esses programas premiavam com viagens feitas em diligências, mais tarde

em trens e navios. Em 1930, após a quebra da Bolsa americana, empresas abarrotadas de

relógios e aparelhos domésticos começavam a oferecer esses produtos como forma de

premiação para seus empregados, atingindo, assim, mais níveis hierárquicos dentro das

empresas (PAPIN, 2004).

Em 1950, com a popularização das viagens aéreas, o “incentive travel” torna-se a

premiação mais cobiçada, nos EUA, onde os investimentos em incentivo chegavam a US$ 2

bilhões/ano. Como exemplo da utilização desta premiação, Torres (2001) pondera que em

1951 a B. Babbit, comerciante de sabão, que distribuía o produto por todo o Oeste norte-

americano, percebeu que o sabão era vendido em grandes barras que precisavam ser divididas

em pedaços menores para serem utilizadas. Com o objetivo de aumentar o volume de vendas,

reduziu o tamanho da barra. Após a distribuição do produto, porém, notou que as

consumidoras não reagiam. Insistindo com sua estratégia, estabeleceu um prêmio quando a

consumidora acumulava 25 selos de compra do produto. A iniciativa teve tamanho sucesso

que ele a ampliou, oferecendo viagens feitas de barco pelo rio Mississipi.

Segundo a Carlson Marketing Group, uma das maiores empresas de fidelização do

mundo, em 1980 a indústria de incentivo nos EUA já somava mais de U$ 25 bilhões/ano e

grande parte dos concursos de vendas utilizava como premiação viagens nacionais e

internacionais. Algumas pesquisas norte-americanas apontam que o mercado mundial de

promoção e incentivo movimenta cerca de US$ 300 bilhões/ano, e as atividades promocionais

crescem 20% ao ano em seu volume de negócios (TORRES, 2001, p.18).
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No Brasil, o cenário do incentivo não é diferente. Em 1990, o mercado brasileiro já

contava com mais de 15 agências especializadas em incentivo. Com o desenvolvimento de

criativos e inovadores programas de incentivo que resultavam em premiação, deram

notoriedade internacional ao nosso País. Nesta época, surgiu o primeiro voucher de premiação

e os cartões eletrônicos de compras e saque em Bancos 24Horas, que davam mais opções de

premiação. Em 2001, o mercado brasileiro movimentava aproximadamente R$ 2 bilhões/ano

(TORRES, 2001, p.18). Atualmente, este mercado atinge um grande volume de negócios,

superando a casa dos R$ 3 bilhões/ano, mais de 25 agências especializadas e

aproximadamente 3 milhões de  pessoas premiadas.

Figura 3 – Mercado Mundial de Incentivo

Mercado Mundial – US$ 60 bilhões

49%

11%

7%
5% 5% 4%

EUA Japão Itália Inglaterra Alemanha França

Fonte: CARLSON MARKETING GROUP (2004).

O que impulsiona um programa de incentivo a vendas é o oferecimento de

recompensas e reconhecimento. Quando falamos de recompensa, nos referimos a fatores

motivacionais específicos de cada situação. Uma recompensa muito grande pode não ser

adequada a um público específico; uma recompensa pequena pode não ser satisfatória. Por

isso, é muito importante conhecer o público-alvo para poder determinar qual a recompensa

que irá motivá-lo a se esforçar para atingir os objetivos da empresa, dispendendo um esforço

extra para isso.
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1.6.2 – Programas de incentivo a vendas

Entre as ações motivacionais tangíveis desenvolvidas pelas organizações, destacam-se

os programas de incentivo para as equipes de vendas, nos quais é constante a valorização do

ser humano e a utilização de reforço positivo na busca por aumento de desempenho

(performance).

A força de vendas é uma importante ferramenta de comunicação de marketing. Como

diz Holmes e Smith (1991, p.15):

[...] um bom vendedor, agindo quase como um psicólogo leigo, trabalhará no
sentido de mudar as atitudes desfavoráveis em relação à companhia e seus
produtos ou serviços para atitudes tão favoráveis que o comprador se decide
por comprar. Isso é o máximo da venda criativa e algo bastante
impressionante de se ver quando realizado por um vendedor bem treinado e
altamente motivado, que tem “a vontade compulsiva de vencer”. Sem a
básica “vontade compulsiva de vencer”, talvez estimulado por incentivos
bem estruturados, não é provável que se consiga mudar as atitudes de muitos
compradores ou que se realizem vendas extras.

Para que um programa de incentivo seja bem-sucedido e atinja todos os objetivos

propostos, é necessário um planejamento bem-elaborado e, acima de tudo, ter foco no ser

humano. Percebemos, atualmente, a aplicação equivocada de programas de incentivo, em que

as empresas estão se orientando muito mais para o prêmio do que para o motivo, deixando de

considerar o fator humano. Isto pode gerar falta de comprometimento com a empresa e seus

valores.

Atualmente, muitas organizações ainda tratam os programas de incentivo como uma

ação tática, uma ferramenta para aumento de vendas, para inibir esforços da concorrência e

melhorar o relacionamento com o trade e o público intermediário. Concordamos que estas são

algumas das razões para a implementação destes programas, no entanto, quando vistos de

forma inadequada, apenas como uma forma de ofertar recompensas pelo aumento de vendas,

os programas de incentivo têm seu potencial bastante reduzido. Pode-se incentivar a equipe a

melhorar seu desempenho e a produtividade de vendas, e torná-la mais agressiva e mais

combativa em relação aos concorrentes, agregando ações de treinamento e reconhecimento, o

que acaba gerando um diferencial.
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O envolvimento da força de vendas em programa de incentivo é crucial para o seu

sucesso. Este é o diferencial que as empresas buscam para conseguir despertar em sua força

de vendas “a vontade de vencer” e assim contribuir para atingir os resultados.

Neste momento, a força de vendas assume papel central no sentido de atingir as metas

traçadas pelas empresas. Mas, por que fazer um programa de incentivo? Segundo Holmes e

Smith (1991, p.23), uma resposta provável seria “para estimular os elementos do quadro de

vendas a fazer algo que não fariam normalmente sem o atrativo do incentivo que está sendo

oferecido”, ou sendo mais específico, a afirmação poderia ser:

Oferecer uma recompensa “atraente” e “razoável” aos representantes e
vendedores, a fim de que eles consigam ou excedam algum objetivo
desejado, previamente ajustado.

Seguindo esta definição, o que impulsiona um programa de incentivo é uma

recompensa “atraente e razoável”. O que ocorre é que algumas organizações oferecem

recompensas que os gestores dos programas de incentivo consideram como “atraentes”, no

entanto, não interessam ao público participante do programa, causando a perda do efeito

residual de certos tipos de premiação, como dinheiro e viagens inadequadas.

Para oferecer recompensas atraentes é essencial o conhecimento do público-alvo o

qual a ação está sendo direcionada. Desta forma, será possível oferecer a recompensa

“esperada” e conseguir gerar esforços extras para que os objetivos traçados sejam atingidos.

1.6.3 - Alteração da visão: valorização do fator humano

É importante identificar as diferenças que existem entre necessidade, motivação e

satisfação e o entendimento destes conceitos para a adequada motivação da equipe de vendas.

Crescitelli (2002, p.37) afirma:

[...] A necessidade está no âmago do ser humano e não no meio ambiente e
não pode ser determinada por fatores externos. A necessidade é que gera a
motivação, portanto, a motivação está relacionada à necessidade e é
intrínseca ao ser humano. A satisfação, por sua vez, é o cumprimento da
necessidade e é a antítese da motivação.



- 42 -

Por não conseguirem distinguir claramente estes conceitos, as empresas tratam seus

programas de incentivo como uma ação-estímulo, baseada no oferecimento de benefícios sob

a forma de recompensas, tendo como alvo o prêmio, esquecendo-se do reconhecimento do ser

humano. Não é pelo simples fato de a empresa oferecer uma premiação ou criar a

possibilidade de o funcionário consegui-la, que este sairá correndo atrás dos objetivos da

empresa. O oferecimento de prêmios talvez tenha efeito motivacional na primeira vez, porém,

quando utilizado novamente e repetido outras vezes, os funcionários passarão a ser

condicionados a esta recompensa e poderão perder o interesse.

É evidente que a força de vendas precisa receber recompensas “atraentes” e razoáveis

como dinheiro, bens ou viagens, dependendo do público-alvo e de suas necessidades. Existe

uma infinidade de produtos e serviços que são almejados por um vendedor. No entanto,

somente isto não é suficiente. As pessoas buscam reconhecimento, além de apenas

recompensas. A equipe de vendas pode ser reconhecida de diversas formas: com troféus, um

jantar com diretores, um curso patrocinado pela empresa, um agradecimento do presidente da

empresa ou de uma pessoa importante no segmento onde atua ou, simplesmente, um elogio

diante dos colegas.

Há muitas discussões em torno do que é melhor e mais eficiente com relação aos

prêmios em espécie e às recompensas materiais. O fato que é ambos têm seu mérito e quando

combinados corretamente podem criar uma solução bem-sucedida de motivação para os

participantes de um programa de incentivo.

O dinheiro é o primeiro valor de troca entre a empresa e seus funcionários. É uma

recompensa primária que um empregador oferece a um empregado, que pode satisfazer suas

necessidades básicas. É facilmente implementado, porém, qualquer incentivo monetário pago

para uma equipe de vendas, habitualmente, passa a ser visto como parte da remuneração,

deixando de representar uma recompensa em potencial. Devido à falta de regulamentação,

pode gerar riscos e passivos para as empresas que oferecem este tipo de premiação

(INCENTIVE MAGAZINE, 2002).

Hoje, no Brasil, existem algumas alternativas para premiar, em dinheiro, equipes de

vendas, utilizando vouchers ou cartão eletrônico. Vouchers são vales-compra com valor

determinado, e mediante uma rede credenciada o premiado pode escolher seu prêmio. O
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precursor desse conceito foi o Top Premium, do Grupo Ticket (TORRES, 2001).

Já os cartões eletrônicos são carregados com valores predeterminados e possibilitam

saques em dinheiro na Rede Banco24Horas e na bandeira do Banco emissor do cartão. Além

do saque, o usuário também pode efetuar compras em vários estabelecimentos credenciados

aos sistemas de débito automático como Redeshop, Visa Electron, Cheque Eletrônico, entre

outros. Na tentativa de agregar valor e tangibilizar o prêmio, é possível personalizar os cartões

com o logotipo do programa de incentivo, criando maior residual para este tipo de premiação.

É claro que, além do dinheiro, temos uma grande variedade de outras opções que

certamente podem representar recompensas desejáveis para um vendedor, como carros, casas,

motos, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e viagens que possuem altíssimo residual.

Recompensas não-materiais são também muito eficientes. Todos nós precisamos de

um “tapinha nas costas” e a oportunidade de ser reconhecido. Reconhecimento simboliza o

atingimento de nossas realizações. Prêmios não-materiais são ideais para melhorar o

desempenho, criando um valor residual e satisfazendo o ego humano.

Um estudo feito pelo Grupo Aberdeen, nos EUA, indicou que companhias que

oferecem reconhecimento a seus empregados cresceram quatro vezes mais rápido, ganharam

US$ 40 bilhões acima do previsto e criaram 140.000 novas oportunidades de trabalho,

contrapondo a média das companhias. E o centro americano de produtividade indica que os

programas não-materiais custam três vezes menos do que os programas em dinheiro e

produzem resultados similares (INCENTIVE MAGAZINE, 2002).

Segundo Crescitelli (2002, p. 78):

[...] recompensas apresentam efeitos de curto prazo mais atraentes, contudo,
além de não agregarem valor estimulador, requerem maiores investimentos.
Já o reconhecimento tem efeito mais consistente, agrega valor estimulador e
requer investimentos mais reduzidos. É difícil estabelecer qual dos dois
modelos de benefícios é mais eficaz, sendo recomendável explorar os dois
de forma integrada, a fim de potencializar seus efeitos e contribuir para o
sucesso do programa de incentivo de venda.
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Quadro 1. Comparativo de benefícios por recompensa e reconhecimento

ITEM RECOMPENSA RECONHECIMENTO

Efeitos mais atrativo mais consistente

Impacto
externo

(comportamental)
interno

(estímulo)

Tipos monetário, bens
ou viagem

troféu, diploma, encontro com o presidente,
anúncio, bolsa de estudos, visita à fábrica, etc.

Investimentos maiores menores

Fonte: CRESCITELLI (2002, p.80).

Mas isso não quer dizer que somente prêmios não-materiais resolvam tudo.

A dosagem exata e o mix certo de premiação, oferecendo prêmios de recompensa e também

de reconhecimento não é fácil, é por esta razão que temos empresas que se destacam em seus

segmentos. Além da necessidade de perceber o valor e o desejo por estes prêmios, o sucesso

requer metas, comunicação, educação, instrução, mensuração para maximizar resultados e a

liderança a longo prazo para mudanças de comportamento.

Conhecer e saber como aplicar o trinômio do programa de incentivo é essencial para

que seja bem-sucedido, pois somente equilibrando recompensas com reconhecimentos

pode-se obter resultados desejáveis, motivando pessoas.

Figura 4: Trinômio de um programa de incentivo

Fonte: a autora.

Motivação

Reconhecimento

Recompensa
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As organizações que possivelmente apresentarão resultados excelentes serão aquelas

que promoveram mudanças fundamentais na maneira de administrar seus funcionários

e, principalmente, na estrutura de seus programas de incentivo. Isto é possível por meio do

conhecimento de seus profissionais ou das pessoas que estão envolvidas em um programa

de incentivo.

Para que o trinômio motivação, reconhecimento e recompensa aconteça e os

programas de incentivo tenham sucesso, é essencial conhecer cada indivíduo que participa das

ações de incentivo. As organizações precisam deixar de olhar todos como se fossem iguais.

É importante saber quais são suas aspirações, hábitos e necessidades, para motivá-los.

As pessoas são diferentes e, portanto, devem receber recompensas diferentes e tratamento

individualizado, seja na transparência das metas, seja na adequada avaliação. Como dito

anteriormente, é importante conhecer o motivo de cada indivíduo e oferecer a ele algo

de que necessite.

A condição para que um indivíduo ou o grupo se sinta estimulado a atingir os

objetivos de um programa de incentivo é oferecer não somente recompensas e

reconhecimento, mas, também, estabelecer objetivos claros, formas de atuação e metas bem

definidas, abrindo espaços para a participação na tomada de decisões.

Com a ajuda de novas tecnologias é possível conhecer cada empregado por meio da

análise das informações e da construção de um banco de dados. Quando direcionado a

funcionários, o banco de dados gera um efeito similar ao efeito gerado entre empresa-cliente,

já que trata-se de uma ferramenta que permite às empresas conversarem diretamente com seus

clientes ou funcionários, tendo em mãos informações importantes e individualizadas sobre

eles como idade, faixa de renda, estrutura familiar, interesses, hobbies, preferências de lazer,

entre outros. A partir desse estreitamento no contato, é possível desenvolver ações de

“endomarketing”.

Uma das formas de aquisição destas informações é por meio da aplicação de pesquisas

e enquetes antes do início de um programa de incentivo. Seja por telefone, Internet, site ou

pessoalmente, com estas pesquisas pode-se descobrir informações específicas sobre o perfil,

os gostos, os hábitos dos participantes do programa de incentivo e também informações

estratégicas que contribuam para o sucesso do programa, como se as metas são tangíveis ou se
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a mecânica de avaliação está apropriada.  Neste momento não estamos falando mais de um

grupo de pessoas e sim de cada indivíduo.

Conhecendo e definindo o perfil de cada funcionário, o próximo passo é identificar as

oportunidades que podem ser exploradas para o oferecimento de recompensas que eles

consideram “atraentes”, como exemplifica o quadro 2.

Quadro 2: Perfil dos funcionários

Fonte: a autora.

Considerando o quadro 2, obtendo informações de cada indivíduo podemos moldar e

individualizar a premiação. Conhecer cada hábito, gosto ou desejo do público é a peça

fundamental para a diferenciação.

Na prática, quando desenvolvem seus programas de incentivo as organizações olham

somente para o prêmio e esquecem dos premiados. Se as organizações passarem a olhar para

o premiado, em vez de olhar somente para o prêmio, poderão se surpreender e passarão a

desenvolver premiações mais “atraentes”. Esquemas de incentivo “razoáveis” relacionados ao

esforço exigido e “atraentes” à natureza da recompensa quando comparada com os ganhos

normais, como ressaltam Holmes e Smith (1991).

Olhando o que realmente nos interessa: o premiado. A organização pode adequar

a premiação ao perfil do ganhador, o reconhecendo pelo seu desempenho e o valorizando

como ser humano, pois ele não estará recebendo um “pacote de premiação” e, sim, uma

premiação desenvolvida especialmente para ele. Isto cria residual para sua premiação e gera

João: 35 anos
Sofisticado
Interessa-se por: automóveis, tecnologia, boa música, viagens e teatro.

Ana: 21 anos
Moderna
Interessa-se por: beleza, moda, livros, yoga, saúde e turismo.

Pedro: 28 anos
Esportista
Interessa-se por: esportes radicais, praia, corrida, viagens e camping.
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valor para a empresa.

Quadro 3. Premiação de acordo com o perfil do premiado

Fonte: a autora.

Quando começamos a pensar no premiado e o conhecemos, conseguimos recompensá-

lo pelo esforço extra para o atingimento dos objetivos e estimulá-lo. Neste momento, estamos

valorizando o indivíduo e o ser humano. Teremos como resposta deste ser humano o seu

esforço e dedicação para alcançar todos os objetivos traçados pela empresa.

Como resultado, quando as organizações conseguem estimular o aumento

do desempenho de suas equipes de vendas por meio de programas de incentivo, valorizando o

fator humano, tornam-se mais competitivas e se diferenciam de seus concorrentes. Além

disso, a eficácia do programa de incentivo ocorre quando as organizações conseguem

valorizar o fator humano e explorar, de forma apropriada, os aspectos da motivação na

sua aplicação.

A motivação é o fator essencial em um programa de incentivo e entendê-la é

fundamental para a estruturação do mesmo. Para explicar quais os fatores que agem sobre as

pessoas para mover o seu comportamento e responder quais são as recompensas mais

eficazes, é necessário aprofundarmos com relação aos conceitos da análise do

comportamento, na qual o conceito de motivação vem sendo muito explorado.

O entendimento dos conceitos da análise do comportamento fornece subsídios aos

programas de incentivo a vendas, proporcionado aos administradores melhor compreensão da

relação entre incentivo, motivação e produtividade e favorecendo o gerenciamento dos

Perfil do premiado
Pacote de premiação 

oferecido

Pacote de premiação de 
acordo com o perfil do 

premiado
Pedro Soares: 28 anos
Esportista
Interessa-se por: esportes radicais, praia, corrida, 
viagens e camping. É casado, tem um filho, está 
cursando faculdade de Turismo. Adora viajar, praticar 
surf e sair para acampar com a família.

1 (uma) TV de 20", 1 (um) 
DVD e 1 (um) microondas.

1 (uma) viagem com sua 
família para o Havaí.

Vencedor do programa interno de vendas pelo 3o ano 
consecutivo. 
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recursos humanos dentro das organizações.

Neste capítulo, vimos como o comportamento humano se movimenta no mundo

empresarial, em que a motivação é primordial para a constante busca dos objetivos pessoais.

As diversas teorias motivacionais explicam o comportamento dos indivíduos nas empresas e

identificá-las foi importante para o entendimento das técnicas utilizadas por elas no

desenvolvimento de seus programas motivacionais.

Compreender o comportamento humano é fundamental para identificar quais as

formas utilizadas para manter as pessoas motivadas. Assim, no próximo capítulo trataremos

da Análise do Comportamento, para melhor entender o processo de motivação nas

organizações.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

“O comportamento é uma matéria difícil,
não porque seja inacessível, mas porque
é extremamente complexo”. (Skinner)

Neste segundo capítulo, discutiremos como os fatores motivacionais vêm sendo

tratados por estudiosos da análise do comportamento, que dedicam artigos e capítulos de

livros para esse tema, a fim de apresentar uma nova abordagem para o conceito de motivação

e suas implicações nas relações entre os indivíduos e as organizações.

2.1 – Breve histórico e conceitos fundamentais

A análise do comportamento nasceu da observação do comportamento. Skinner (1998)

acredita que mesmo muito complexo o comportamento pode ser investigado como qualquer

fenômeno observável e também pode ser analisado e controlado. Em suas palavras:

Desde que é um processo, e não uma coisa, não pode ser facilmente
mobilizado para observação. É mutável, fluido e evanescente, e, por esta
razão, faz grandes exigências técnicas da engenhosidade e energia do
cientista. Contudo, não há nada essencialmente insolúvel nos problemas que
surgem deste fato. (SKINNER, 1998, p. 16).

A análise científica do comportamento começa pelo isolamento das partes simples de

um evento complexo, de modo que esta parte possa ser melhor compreendida. A pesquisa

experimental de Skinner seguiu tal procedimento analítico, restringindo-se a situações

suscetíveis de uma rigorosa análise científica. Assim, fazer análise do comportamento é

determinar as características/dimensões da ocasião em que o comportamento ocorre,

identificar as propriedades públicas e privadas da ação e definir as mudanças produzidas pela

emissão das respostas (no ambiente, no organismo). Essa tríade é denominada contingência

tríplice, a unidade funcional da análise do comportamento.
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Para Skinner (1998), um evento comportamental é o produto conjunto da história

anterior de reforçamento do sujeito. Por reforçamento, entende-se qualquer estímulo que

aumenta a probabilidade de respostas. Assim, pode-se dizer que o ambiente (externo - físico,

social; interno - biológico, histórico) seleciona grandes classes de comportamento.

Skinner (1998) ainda ressalta que Freud dava ênfase aos sentimentos, mas levava em

conta a história pessoal. A análise experimental do comportamento vai diretamente nas causas

antecedentes que estão no ambiente. O próprio Skinner (1998) enfatizou que a análise do

comportamento tem o Behaviorismo radical como base filosófica, uma vez que esta não é a

ciência do comportamento humano, é a filosofia desta ciência.

O Behaviorismo permite que questões sejam formuladas com clareza para que por

meio das mesmas sejam obtidas as respostas. Por exemplo, só quando a Biologia esqueceu a

metafísica, deixando de lado sua preocupação com fluidos vitais e outras noções

imprevisíveis, improváveis e não-mensuráveis, pôde tornar-se uma ciência experimental.

Portanto, Skinner afirma que sua posição é essencialmente não-teórica. Ele sente que

trabalhou a partir de dados e somente a partir deles (FADIMAN E FRAGER, 1986).

Em meados do século XX, a Psicologia não era aceita como ciência por utilizar-se da

introspecção. O Behaviorismo veio justamente cientificar a Psicologia, pois de acordo com

Skinner (2002, p.19):

O Behaviorismo radical não nega a possibilidade da auto-observação ou do
autoconhecimento ou sua possível utilidade, mas questiona a natureza
daquilo que é sentido ou observado e, portanto, conhecido. Restaura a
introspecção, mas aquilo que os filósofos e os psicólogos introspectivos
acreditavam esperar, e suscita o problema de quanto de nosso corpo
podemos realmente observar.

Sobre esta fase da Psicologia, Chiavenato (1997) comenta que o Behaviorismo que

Watson fundou, trouxe à Psicologia uma metodologia objetiva e científica baseada na

comprovação experimental, em oposição ao subjetivismo da época, mas centrando-se no

indivíduo, estudando o seu comportamento (aprendizagem, estímulo e reações de respostas,

hábitos, etc.) de uma forma concreta manifesta em laboratório, e por meio de conceitos

subjetivos e teóricos (como sensação, percepção, emoção, atenção, etc.).
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Os conceitos fundamentais desta teoria, os de operações estabelecedoras, serão de

suma importância para o entendimento deste trabalho.

2.2 - Motivação e análise do comportamento

O fascínio pelos fenômenos da motivação tem sido objeto de estudo da Psicologia há

bastante tempo. Skinner (1998) inclui esses fenômenos, ou pelo menos parte deles, dentre

aqueles que deveriam ser considerados no estudo do comportamento. Outros autores, como

Keller e Schoenfeld (1950) e Millenson (1967), também dedicaram capítulos de seus livros

sobre princípios do comportamento para o tópico motivação.

No início da década de 80, Michael (1982) propôs que analistas do comportamento

deveriam rever o tratamento que, até então, tinham dado a fenômenos denominados de

motivação. Caminhando nessa direção, propôs que o conceito de operações estabelecedoras

fosse incluído entre os conceitos já utilizados para descrever relações comportamentais. De

uma maneira geral, o autor chamou de “operações estabelecedoras” as relações que

estabelecem e alteram o valor reforçador de um dado evento, e permitem que respostas

tenham sua freqüência alterada, porque no passado foram seguidas pelo reforçador em

questão.

Skinner (1998) define motivação em termos de operações de privação, saciação e

estimulação aversiva, enfatizando-as como variáveis ambientais controladoras do

comportamento. Assim, podemos dizer que o termo motivação foi traduzido para uma

linguagem analítico-comportamental, que enfatiza as condições nas quais o comportamento

ocorre.

Entre as variáveis em que o comportamento é função, incluem-se aquelas que se

pressupõe estarem operando durante o fortalecimento de uma resposta: as variáveis

motivacionais. Operações como privação de alimento são pré-requisitos para que o alimento

possa, como conseqüência de uma resposta, adquirir função reforçadora, ou seja, a privação

do alimento altera o valor do mesmo, tornando-o um estímulo reforçador.
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2.3 - O conceito de drive

Skinner (1998), Keller e Schoenfeld (1950) sugerem que o termo drive é capaz de

definir, ou simplesmente identificar, operações como as da privação e saciação. De acordo

com Skinner (1998), cada drive possui suas próprias operações definidoras.

O autor também falou desses fenômenos em termos de impulsos:

O termo é simplesmente uma maneira conveniente de se referir aos efeitos
de privação e de saciação e de outras operações que alteram a probabilidade
do comportamento mais ou menos da mesma maneira. Ela é conveniente
porque nos permite lidar com muitos casos de uma vez. Há muitas maneiras
de se mudar a probabilidade do que um organismo venha a comer; ao mesmo
tempo, um único tipo de privação fortalece muitos tipos de comportamento
(SKINNER 1998, p.158).

Keller e Schoenfel (1950) chamam a atenção para a necessidade de se conceituar

motivação, como outras variáveis controladoras do comportamento, além de eventos

ambientais que funcionam como reforçadores. Para tanto, os autores introduziram o termo

operação estabelecedora, termo este ainda relacionado ao conceito de impulso (drive), porém,

não como um evento interno. Segundo os autores, drive é uma palavra utilizada para

demonstrar que certas operações podem ser realizadas sobre o organismo e produzir um efeito

sobre o comportamento, diferentemente do efeito produzido por outras operações. Exemplo,

privação de alimento. Duas espécies de drives e de operações são mencionadas: a operação de

privação (que estabelece o drive apetite) e a operação estimulação (que estabelece o drive

aversão). Estas operações são denominadas pelos autores de “operações estabelecedoras de

drive”  e têm como efeito:

1) a mudança momentânea de um grupo de respostas (evocar a ocorrência das respostas);

2) tornar o reforçamento possível (estabelecer a conseqüência como reforçadora).

Na mesma linha de análise, Millenson (1967) identificou o conceito de drive como um

meio de enfatizar “... a habilidade de certas operações de estabelecer reforçadores...”. O autor

menciona que a existência de um novo grupo de variáveis do qual o comportamento depende

tem duas implicações importantes para a análise do comportamento: a) a primeira é que o

comportamento é multideterminado e, portanto, nem o condicionamento e nem a privação
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apenas serão suficientes para produzir padrões comportamentais; b) a segunda é que uma

operação de drive altera o valor reforçador de uma classe de estímulos, dos quais muitas

cadeiras de comportamento podem depender. Além disso, classifica dois tipos de operação de

drive:

1) a que tem a função de reduzir ou eliminar o valor reforçador (exemplo: saciação);

2) a que trabalha para estabelecer e aumentar o valor dos reforçadores (exemplo:

privação).

Neste sentido, Millenson (1967) define motivação como Skinner (1998), ou seja, em

termos de privação e saciação, embora Skinner não tenha utilizado o termo “operação

estabelecedora”. As operações estabelecedoras mudam a efetividade das conseqüências,

mudando a probabilidade do comportamento, como ilustrado por Skinner (1998, p.155-156):

[...] a probabilidade de beber torna-se muito alta sob severa privação de água
e muito baixa sob saciação excessiva... O significado biológico da mudança
na probabilidade é óbvio. A água está sendo constantemente perdida pela
excreção e pela evaporação, e uma quantidade igual deve ser ingerida para
compensar essa perda. Sob circunstâncias normais, um organismo bebe
intermitentemente e mantém um estado razoavelmente constante e
supostamente ótimo. Quando esse intercâmbio é perturbado – quando o
organismo é privado da oportunidade de beber – torna-se evidente que o
beber teria maior probabilidade de ocorrer na primeira oportunidade. Em
sentido evolucionário, isso “explica” porque a privação fortalece todos os
comportamentos condicionados e incondicionados relacionados com a
ingestão de água.

Baseado na suposição de que os fenômenos envolvidos com o conceito de motivação

vêm sendo pouco explorados pela Análise do Comportamento, Michael (1988) propôs e

desenvolveu o conceito de operações estabelecedoras como uma tentativa de investigar o

controle exercido pelas variáveis chamadas motivacionais sobre o comportamento.

O autor afirma que, em muitos casos, a análise funcional das condições que antecedem

uma resposta considera somente o controle exercido pelos estímulos discriminativos sobre a

resposta e deixa de considerar o possível controle exercido por variáveis tais como privação e

saciação. Estas podem estar operando durante o fortalecimento de uma classe de respostas,

afetando-a de duas maneiras: aumentando a efetividade do reforçador e a freqüência das

respostas que foram, no passado, seguidas pelo reforçador em questão.



- 54 -

De acordo com Michael (1993), ao estudar as relações entre as respostas e as

condições que a antecedem, uma análise funcional adequada do comportamento deve

distinguir duas possíveis funções: as discriminativas e as motivacionais dos estímulos

antecedentes. A partir dessa diferenciação, o autor apresenta uma outra proposta para tratar de

fenômenos, até então, denominados de motivação.

2.4 – As funções discriminativas e motivacionais dos estímulos antecedentes

Tanto os estímulos discriminativos quanto as operações estabelecedoras são eventos

antecedentes ao comportamento e têm, de forma diferenciada, relação com a conseqüência

(Da Cunha, 2005). Porém, o conceito de estímulo discriminativo é fundamental para a

compreensão e a demonstração empírica do conceito de operação estabelecedora.

Quando um estímulo sinaliza que um evento está para ocorrer ou que o

comportamento de um organismo pode ter certas conseqüências, o organismo pode começar a

responder diferentemente, quando o estímulo está presente ou quando está ausente. Esse

processo é chamado de discriminação, e diz-se que o comportamento do organismo é

ocasionado pelo estímulo discriminativo (CATANIA, 1999).

Segundo Michael (1982), para que um estímulo seja identificado como discriminativo,

um SD, esta condição de estímulo deve exercer algum controle sobre o comportamento, um

tipo particular de resposta deve ser mais forte na presença dessa condição do que na sua

ausência.

Ainda segundo o autor, para que o estímulo seja considerado como discriminativo

deve-se considerar três características inter-relacionadas. Dada à efetividade momentânea de

um tipo particular de reforçamento (considerando que SD geralmente não altera a freqüência

da resposta quando o organismo está saciado de um tipo de reforçador), há um aumento na

freqüência de uma resposta específica, porque a mudança no estímulo tem sido relacionada a

um aumento na freqüência da resposta, que foi seguida por esse tipo de reforçamento.
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Assim, Michael (1980, p.47) define estímulo discriminativo como sendo:

(...) uma condição de estímulo, na presença da qual algum tipo de resposta
tem menor latência, maior freqüência de ocorrência, ou maior resistência a
operações de enfraquecimento de respostas, do que na ausência desta
condição de estímulo. Além disso, existe a implicação de que este controle
de estímulo seja devido a um tipo particular de história. Para uma condição
de estímulo ser considerada um SD, ela deve adquirir este controle sobre
algum tipo particular de resposta, porque este tipo de resposta foi mais bem-
sucedido na presença, do que na ausência desta condição de estímulo com
sucesso, referindo-se a algum tipo particular de conseqüência.

Portanto, para um estímulo ser considerado discriminativo, devemos comparar a

freqüência de responder na presença do estímulo com a freqüência de responder na sua

ausência. O resultado deste comparativo ocorre devido à história de reforçamento na sua

presença, quando comparado à sua ausência.

Os estímulos antecedentes com funções motivacionais e operações estabelecedoras são

aqueles cuja presença modifica a efetividade reforçadora de certos eventos ou objetos.

A presença destes estímulos torna momentaneamente reforçador tal objeto ou evento (efeito

estabelecedor) e aumenta a freqüência de qualquer resposta que produza tais objetos ou

eventos (efeito evocativo) (MICHAEL, 1988).

Ainda segundo Michael (1988), deve-se fazer uma distinção dos efeitos motivacionais e

discriminativos dos estímulos antecedentes, em termos de efetividade reforçadora e

disponibilidade das conseqüências. Na presença de um estímulo antecedente com função

discriminativa, uma resposta é evocada em função da relação deste estímulo com a

disponibilidade ou não do evento reforçador e, na presença de um estímulo antecedente com

função motivacional, a resposta é evocada pela relação entre esta resposta e o evento

reforçador, cuja efetividade é alterada pelo próprio estímulo.

Para resumir, Michael (1993, p.193) diferencia da seguinte maneira as funções

discriminativas e motivacionais dos estímulos antecedentes:

(...) variáveis discriminativas estão relacionadas à disponibilidade diferencial
de uma forma efetiva de reforçamento, dado um tipo particular de
comportamento; variáveis motivacionais estão relacionadas a uma
efetividade reforçadora diferencial de eventos ambientais.
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O conceito de operação estabelecedora, por sua vez, está relacionado com o

estabelecimento da efetividade do evento reforçador, que será discutido no próximo item.

2.4.1 O termo Operação Estabelecedora (OE)

Skinner (1998) descreveu três passos do processo de desenvolvimento de

comportamento verbal científico:

1) inicialmente, foram descobertos alguns tipos de comportamento verbal que possuem

conseqüências práticas importantes, tanto para o falante quanto para o ouvinte;

2) esses comportamentos verbais foram explicitamente adotados e encorajados pelas

comunidades técnica e científica relevantes;

3) essas práticas verbais são, então, estudadas e melhoradas para trazer à tona o que

parecem ser inadequações e limitações.

Michael (1982) se refere aos tipos de comportamento verbal presente no 1º passo do

processo de desenvolvimento do comportamento verbal científico, proposto por Skinner como

“formas mais efetivas de comportamento verbal”. Desse modo, o conceito de operação

estabelecedora, para ser considerado “uma forma mais efetiva de comportamento verbal”,

deve ser um conceito por meio do qual os analistas do comportamento identifiquem variáveis,

que não eram identificadas antes da proposta de Michael.

Preocupado com a terceira etapa, ou seja, com limitações e inadequações do

comportamento verbal científico, Michael (1982) menciona que os analistas do

comportamento falham ao falar sobre o controle de estímulos, mais precisamente, ao

distinguir duas formas bastante diferentes de controle e sugere que esse problema deve ser

reconhecido e que um novo termo técnico deve ser utilizado para se referir a uma dessas

formas de controle.

Michael (1993) revisitou Keller e Schoenfeld (1950) com uma única diferença: o

conceito de drive. Michael preferiu abandonar o termo drive, utilizando apenas o termo

operações estabelecedoras (OE), deixando clara a relação ambiente-organismo, na tentativa de

evitar associações com propostas mentalistas para a motivação. A sugestão para a criação de
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um novo termo, segundo o autor, possui um valor maior do que apenas uma conveniência

terminológica, pois a ausência de um termo adequado pode ter feito com que os efeitos já

citados tenham sido desconsiderados ou tenham sido reunidos em outra nomenclatura, ou

seja, esses efeitos podem ter sido considerados como resultantes de outra operação.

2.5 - O conceito de Operação Estabelecedora (OE)

Para compreender o conceito de operação estabelecedora e a sua relação com o conceito

de motivação, Michael (1982) trouxe de volta o conceito de motivação sob a análise do

comportamento. Em seus principais artigos1 sobre o tema, o autor deixou claro que uma

operação estabelecedora é um evento ambiental que está correlacionado filogeneticamente2

e/ou ontogeneticamente3 com a eficácia do estímulo reforçador ou punidor e que evoca ou

suprime respostas que tenham sido afetadas, reforçadas ou punidas por esse evento.

Para Michael (1993), as operações estabelecedoras são condições de estímulo

antecedente que alteram, momentaneamente, a efetividade de um reforçador e alteram a

freqüência de ocorrência de parte do repertório relevante do organismo para aqueles eventos,

enquanto conseqüências.

Em sua definição mais completa, Michael (1993) inclui quatro efeitos distintos às

operações estabelecedoras:

1) efeito estabelecedor de reforçamento: uma operação estabelecedora,

momentaneamente, altera a efetividade reforçadora (ou punidora) de um estímulo;

2) efeito evocativo/supressivo direto da operação estabelecedora sobre o comportamento:

uma operação estabelecedora pode evocar ou suprimir respostas que tenham sido, no

passado, seguidas por reforçadores ou punidores;

                                        
1 Distinguishing Between Discriminative and Motivational Functions of  Stimuli (1982); Establishing Operations

and the Mand (1988);Establishing Operations (1993).
2 A seleção filogenética é a evolução, ao longo do tempo biológico, de populações de organismos e suas

características, tais como o comportamento (CATANIA, 1999).
3 A seleção ontogenética é a modelagem do comportamento por suas conseqüências, durante a vida de um

organismo individual (CATANIA, 1999).
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3) efeito evocativo/supressivo do estímulo discriminativo: uma operação estabelecedora

pode alterar a efetividade de um estímulo discriminativo;

4) efeito sobre o reforçamento condicionado/punição condicionada: aumenta/diminui a

efetividade reforçadora/punidora de qualquer reforço/punidor (condicionado), cuja

efetividade depende do reforçador/punidor do efeito estabelecedor de reforçamento.

Michael (1993) desenvolveu o conceito de operação estabelecedora para incluir um

tipo de variável motivacional aprendida e não tratada anteriormente por Skinner (1998);

Keller e Schoenfeld (1950) e Millenson (1967). Uma das grandes contribuições de Michael

para a análise do comportamento consiste em um novo instrumento conceitual e

metodológico, caracterizado como operações estabelecedoras condicionadas (DA CUNHA,

1995).

2.5.1 – Tipos de Operação Estabelecedora

Além da divisão baseada no aumento ou na diminuição da efetividade do reforçador

envolvido, Michael (1988) classifica as operações estabelecedoras em dois tipos:

incondicionadas (OEIs) e condicionadas (OECs).

De acordo com Michael (1988), uma operação estabelecedora incondicionada

envolveria operações que têm efeitos de estabelecimento sobre os reforçadores, independente

de qualquer tipo de aprendizagem. São de origem filogenética e variam de espécie para

espécie. Como exemplo, temos a estimulação dolorosa, aumento e diminuição da temperatura,

das condições de adaptação e conforto, variáveis relevantes para o reforçamento sexual

(mudanças hormonais, luminosidade do ambiente, temperatura média), privação e saciação

(de água, de oxigênio, de sono e de atividade). Segundo o autor, embora os reforços que

dependem de tais operações sejam incondicionados, o comportamento que é evocado por uma

operação estabelecedora incondicionada é aprendido.

Um outro grupo, o das operações estabelecedoras condicionais, incluiria aquelas

operações cujo efeito de estabelecimento do reforçador é aprendido. Ou seja, operações cuja

alteração no valor de um evento como reforçador dependem da história individual do

organismo, provinda de uma origem ontogenética.
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Vale a pena ressaltar que a distinção entre operações estabelecedoras incondicionais

(OEIs) e condicionais (OECs) depende somente do efeito estabelecedor (caso seja inato ou

aprendido, respectivamente) e não do efeito evocativo, que é geralmente aprendido em ambos

os tipos de Operações Estabelecedoras (OEIs e OECs). Privação de água é um exemplo de

OEC, pois quando um organismo é privado desse líquido, torna-se mais efetivo como forma

de reforçamento. Mesmo sem nenhuma história de aprendizagem, o repertório

comportamental é aprendido por esses organismos.

As operações estabelecedoras condicionadas são classificadas por Michael (1993) em

três tipos, que diferem em termos da natureza de sua relação com o evento ou a uma condição

comportamentalmente significante. Os tipos de operações estabelecedoras condicionadas são:

substitutas, reflexivas e transitivas.

A operação estabelecedora condicional substituta (OEC-S) trata da relação mais

simples, que envolve uma correlação temporal de um evento neutro que sistematicamente

antecede uma OEI ou uma OEC. Como resultado deste emparelhamento, aquele evento

adquire a característica motivacional de OEI ou de OEC com o qual fora emparelhado.

Um exemplo desse tipo de operação condicionada é citado por Da Cunha e Isidro-

Marinho (2005, p.32):

[...] ao emparelhar uma luz (estímulo neutro para função motivacional) com
a redução de temperatura (operação estabelecedora incondicionada), seria
esperado que a luz adquirisse não só as funções respondentes (eliciadoras)
ou reforçadoras/punitivas, como também as funções motivacionais da
redução da temperatura. A presença dessa luz deveria estabelecer o aumento
da temperatura como uma forma eficaz de reforçamento e evocar qualquer
tipo de comportamento que tenha sido reforçado pelo aumento da
temperatura.

Outro tipo de operação estabelecedora condicionada é a reflexiva (OEC-R). Esta

operação envolve uma relação mais complexa em que um evento ou estímulo precede,

sistematicamente, alguma forma de estimulação aversiva. Se a estimulação aversiva for

removida antes da ocorrência, a mesma deixará de ocorrer. São exemplos de OEC reflexiva os

procedimentos de esquiva sinalizada. Neste caso, o evento ou estímulo sinalizador funciona

como uma variável motivacional do tipo OEC reflexiva, e não como um estímulo

discriminativo, como enfatiza a literatura sobre esquiva sinalizada (Michael, 1993). Este tipo

de OEC foi assim denominada por Michael, porque o estímulo sinalizador adquire a
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capacidade de estabelecer sua própria remoção como forma efetiva de reforçamento

condicionado, e evoca qualquer comportamento que tenha produzido a supressão deste

estímulo reforçador condicionado.

Um outro exemplo desse tipo de operação descrito por Da Cunha e Isidro-Marinho

(2005, p.32):

[...] a luz do painel de um automóvel que indica a quantidade de combustível
disponível no tanque possui as propriedades motivacionais de uma operação
estabelecedora condicionada reflexiva. Essa luz acesa, aviso de que o
combustível está na reserva, estabelece a sua remoção como uma forma de
reforço efetivo, pois sua presença esteve pareada com a aversividade de ter o
automóvel sem gasolina. Além disso, evoca o comportamento de abastecer o
carro, o qual tem sido reforçado pela remoção da luz acesa.

Há também a operação estabelecedora condicionada transitiva (OEC-T), que é a

relação mais complexa e foi relacionado por Michael (1993) como o conceito de reforçamento

condicionado condicional. Esta operação ocorre quando uma condição de estímulo (S1) é

relacionada a um outro estímulo (S2) e uma forma de reforçador incondicionado: a presença

de S1 estabelece a efetividade de S2 como reforçador (ou punidor) e evoca (ou suprime) o

comportamento que tem sido seguido por aquele reforçamento ou punição. A efetividade de

muitas formas de reforçamento condicionado pode depender de uma condição de estímulo

antecedente (operação estabelecedora condicionada transitiva), na qual a efetividade de um

evento como reforçador positivo foi estabelecida. O estabelecimento dessa efetividade

depende da história individual do organismo.

O terceiro grupo de Operações Estabelecedoras, as Transitivas (OEC-T), envolve o

que anteriormente foi chamado de estímulo estabelecedor (SE). Michael (1993) enfatiza, em

todo o seu trabalho, que este tipo de OEC está presente em situações do dia-a-dia. Damos

como exemplo o comportamento de um eletricista que para desparafusar um parafuso, precisa

de uma chave de fenda. A visão do parafuso (estímulo 1) evocando o comportamento verbal

de solicitar a ferramenta a um ajudante, seria uma operação estabelecedora condicionada

transitiva, pois a chave de fenda se tornaria, momentaneamente, um estímulo reforçador

condicionado efetivo (efeito estabelecedor). Já a pessoa para a qual o eletricista pediu a chave

de fenda (o assistente) funcionaria como um estímulo discriminativo para a emissão do

pedido, pois supõe-se ter existido maior probabilidade de reforçamento por pedir a ferramenta

na presença do assistente, do que em sua ausência.
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Um outro exemplo que apresenta esse tipo de operação descrito por Da Cunha e

Isidro-Marinho (2005, p. 33):

[...] um aparelho de telefone público é ocasião para o comportamento de
fazer uma ligação telefônica. Porém, em relação ao cartão telefônico, o
aparelho funciona como uma operação estabelecedora condicionada
transitiva, porque estabelece o cartão como uma forma efetiva de reforço e
evoca o comportamento de procurá-lo na carteira.

Alguns autores mencionam que esse tipo de operação estabelecedora condicionada

vem sendo bastante discutido (Da Cunha, 1995; Miguel, 2000; Da Cunha e Isidro-Marinho,

2005). De acordo com esses autores, a demonstração empírica desse tipo de operação tem

recebido atenção de pesquisadores, pois há vários experimentos que demonstram

desenvolvimento de procedimentos experimentais para investigar tais operações. Entretanto, o

problema encontrado pelos pesquisadores é a dificuldade em estabelecer a distinção entre a

função motivacional de um evento ambiental e sua função discriminativa. Isso possibilita uma

interpretação de que as operações estabelecedoras condicionadas transitivas são estímulos

discriminativos.

Segundo Miguel (2000), apesar de se verificar uma falta de consistência nos resultados

produzidos na pesquisa básica, na análise aplicada do comportamento o conceito está sendo

cada vez mais difundido e merece atenção dos analistas, porque:

1) tal conceito pressupõe relações ambientais que poderiam alterar o valor de

reforçamentos condicionados, independente do valor de reforçamentos primários

com os quais foram pareados, o que facilitaria o controle sobre respostas, que

principalmente no caso humano são quase exclusivamente mantidas por

reforçadores condicionados;

2) permite a modificação de comportamentos, por meio da manipulação de eventos

antecedentes, mantendo a relação resposta-conseqüência constante;

3) provoca uma nova discussão conceitual a respeito do uso do termo estímulo

discriminativo;

4) chama a atenção de analistas do comportamento para um dos mais importantes e

tradicionais fenômenos psicológicos: a motivação.
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Como afirma Da Cunha (1995, p.18):

A proposta conceitual e metodológica de Operações Estabelecedoras,
retomada por Michael, não apenas estabelece uma nova linha de pesquisa na
análise experimental, como também prioriza a variável motivacional como
evento ambiental tratado como uma variável independente, ou seja, enfatiza
o estudo do controle desta variável sobre o comportamento.

Esta discussão possibilita uma concepção analítico-comportamental do conceito de

motivação, como operações estabelecedoras, permitindo demonstrar empiricamente como se

estabelece o controle motivacional sobre o comportamento, identificado em muitas

organizações. Visualizamos o comportamento de algumas organizações na busca pelo

aumento do desempenho, que utilizam o conceito de operações estabelecedoras condicionais.

Em 2003, Laraway, Snycerski e Poling, juntamente com Michael, apresentaram uma

revisão conceitual dos termos envolvidos na caracterização das operações estabelecedoras,

pois segundo os autores, a utilização do termo operação estabelecedora, para falar de todas as

operações que têm efeitos motivacionais, nos fornece uma descrição no mínimo incompleta

destes fenômenos.

Assim, para falar destes fenômenos em geral, os autores as denominaram de

“operações motivacionais”, e as subdividiram em quatro grandes grupos, com efeito

estabelecedor:

a)  com efeito estabelecedor do reforço, que aumentam a efetividade reforçadora  de

uma conseqüência;

b) com efeito abolidor do reforço, que reduzem a efetividade punitiva de uma

conseqüência;

c)  com efeito estabelecedor da punição, que aumentam a efetividade punitiva de uma

conseqüência;

d) com efeito abolidor da punição, que reduzem a efetividade punitiva de uma

conseqüência.

Para Laraway, Snycerski, Poling e Michael (2003) fazer a distinção entre os efeitos

das operações motivacionais é importante para a compreensão dos efeitos destas variáveis

controladoras.
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2.6 – Conceito de reforçamento

São comuns os problemas ditos psicológicos serem divididos em problemas de

aprendizagem ou motivação, em que a distinção entre o “saber” e o “querer” é usual. Na

análise do comportamento, problemas de motivação vêm sendo explicados a partir de

“reforçamento” (Michael, 1993). O problema do “querer” muitas vezes tem suas raízes na

falta de reforçamento disponível, para que o comportamento ocorra. Muitas vezes, o problema

não está na falta de conseqüência para o comportamento, mas na ineficácia de tais

conseqüências.

A análise do comportamento humano é a chave para o entendimento do processo nas

organizações e o aumento do desempenho. Para ocorrer o aumento do desempenho,

primeiramente deve ocorrer a alteração do comportamento. O comportamento pode ser

modificado de duas maneiras. Quando tentamos influenciá-lo antes de o mesmo ocorrer,

utilizamos antecedentes; quando tentamos influenciá-lo posteriormente à sua ocorrência,

denominamos de conseqüências.

Segundo Daniels (1989), essa relação de três elementos – antecedentes,

comportamento e conseqüências forma o modelo ABC (Antecedents, Behavior,

Consequences). O entendimento de cada um desses elementos e de como eles interagem

permite a análise dos problemas de performance para aplicação de ações corretivas e obtenção

de um ambiente de trabalho, possibilitando, com isso, alto nível de desempenho.

Como já citado, um antecedente é simplesmente algo que vem antes do

comportamento, ou seja, a ocorrência de um evento encoraja um determinado tipo de

comportamento. Por exemplo: toque do telefone -> prontamente você pega o telefone e fala;

caixa de sugestão -> encoraja você a colocar uma sugestão, etc.

Existem palavras similares que expressam o significado de antecedente, como

estímulo, sinal, sugestão, etc. A palavra antecedente foi introduzida por Skinner, que a

utilizou para descrever a precisa relação entre comportamento e ambiente, pois embora

antecedente não seja uma palavra de uso comum como as outras, nos permite permanecer

consistente no contexto utilizado.
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 Os antecedentes mais comuns utilizados nas organizações são as metas, objetivos,

prioridades, resultados financeiros, políticas, descrição de funções, procedimentos, padrões

e regras. Todos estes antecedentes servem para comunicar o que é esperado dos funcionários.

Treinamento e educação são, provavelmente, os mais comuns antecedentes utilizados

nos negócios, para trocar ou melhorar o desempenho. Empresas destinam uma grande parcela

de sua verba para esse fim, investindo em seminários, workshops, palestras e filmes

motivacionais.

Os comportamentos de outras pessoas também são antecedentes e compõem uma

classe especial de antecedentes, chamada de modelos. As ações dos companheiros, dos

empregados e do chefe influenciam as ações de outros empregados, como por exemplo, se o

chefe chega cedo ao trabalho e sai tarde, gerentes mais jovens tendem a seguir esse

comportamento. Porém, não são todos os comportamentos que são seguidos no ambiente de

trabalho, geralmente comportamentos reforçados positivamente são mais fáceis de serem

modelados.

Daniels (1989) ressalta que os antecedentes possuem as seguintes características:

1) antecedentes sempre vêm antes do comportamento, são influenciados por eles;

2) a primeira função de um antecedente é comunicar informações sobre o comportamento

e suas conseqüências;

3) a razão dos antecedentes influenciarem o comportamento está associada a uma

conseqüência passada. Quando pessoas aprendem a discriminar quais

elementos/estímulos em seu ambiente prevêem desejadas conseqüências, usam o que é

conhecido na Análise Aplicada do Comportamento como estímulo discriminativo

(SD);

4) uma conseqüência para uma pessoa  pode ser um antecedente para outra;

5) antecedentes sem conseqüências têm efeito de curto tempo. Os antecedentes fazem

o comportamento iniciar, porém, só as conseqüências é que o mantêm.

Os comportamentos podem ser constituídos por relações que envolvam apenas os

estímulos antecedentes e a resposta, como citado acima, ou por relações que envolvam os

estímulos antecedentes, a resposta e os estímulos que seguem a resposta – as conseqüências.
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As conseqüências são eventos produzidos pela resposta de um organismo e podem

alterar a probabilidade deste comportamento ocorrer no futuro. Conseqüência é uma

ferramenta de efetividade, que os gerentes possuem para aumentar o desempenho dos seus

funcionários (DANIELS, 1989).

Ainda ressalta Daniels (1989), que as conseqüências são a chave para o desempenho.

Quando entendemos as conseqüências das experiências das pessoas, quando elas fazem ou

não alguma coisa, motivar fica fácil. Quando alguém não tem um desempenho como

gostaríamos que tivesse, muitas vezes dizemos que é um “problema motivacional”. No

entanto, o problema é a conseqüência.

O ideal é que as conseqüências ocorram imediatamente após o comportamento,

possibilitando, assim, o aumento de sua efetividade.

As conseqüências produzidas pelo responder4 podem alterar o próprio responder e,

quando alteram o responder, podem fortalecer ou enfraquecer a resposta que as produziu. As

conseqüências que fortalecem as respostas, aumentando a probabilidade de voltar a ocorrer,

chamamos de reforçador (ou estímulo reforçador).

Como ressalta Catania (1999, p. 91):

Quando uma resposta se torna mais provável porque produziu um estímulo,
dizemos que a resposta foi reforçada e chamamos o estímulo de reforçador...
A terminologia reforço requer que uma resposta tenha uma conseqüência,
que o responder aumente e que o aumento ocorra porque o responder tem
conseqüências e não por outras razões.

Reforçadores podem ser divididos em dois grupos: a) quando a resposta produz a

apresentação – o acréscimo – de algo no ambiente; b) quando a resposta produz a remoção – a

retirada – de algo no ambiente. Reforçamento positivo é quando a resposta produz a

apresentação de algo; reforçamento negativo é quando a resposta produz a remoção de algo

no ambiente (em cada caso, este algo é chamado, respectivamente, de reforçador positivo e

reforçador negativo). Ressaltamos o reforçamento no sentido de fortalecimento da classe da

                                        
4 O termo responder está aplicado com o sentido de resposta.
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resposta que produziu, seja a remoção, seja a apresentação de estímulos (SKINNER, 1998).

O reforçamento positivo é definido como a conseqüência que aumenta a probabilidade

de um comportamento ocorrer com maior freqüência no futuro. Por exemplo, em uma reunião

de grupo questiona-se se alguém tem uma idéia ou sugestões para solucionar um específico

problema. Alguém se candidata e o chefe diz: “ótima idéia”. Esta atitude irá incrementar o

número de idéias ou sugestões da pessoa. A resposta do chefe é um reforçador positivo.

Da mesma forma ocorre com o reforçamento negativo, que são conseqüências que as

pessoas evitam. Por exemplo: se você está com dor de dente, procura um dentista para escapar

da dor ou evitá-la. Muitos dos nossos comportamentos estão sob o controle do reforçamento

negativo. Isto não quer dizer que é sempre ruim. Há momentos em que é apropriada a

utilização deste reforçamento, enquanto em outros momentos não.

É importante fazer também uma outra distinção, em ambos os casos – seja do

reforçador positivo ou do reforçador negativo. Quando a conseqüência é produto direto da

resposta, estamos diante de uma relação resposta-conseqüência, e quando a conseqüência

depende da própria resposta e de outros eventos, estamos diante de uma outra relação. No

primeiro caso, dizemos que as conseqüências são intrínsecas (naturais), e no segundo caso,

dizemos que são conseqüências extrínsecas (arbitrárias), conforme ilustra a figura 5.

Figura 5. Diagrama das relações resposta-conseqüência.

Fonte: ANDERY e SÉRIO (2006, p.5).
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Segundo Horcones (1995, p.71-72):

Conseqüências intrínsecas originam-se no próprio comportamento; elas são
os resultados naturais ou automáticos do responder... Conseqüências
extrínsecas originam-se em outras fontes além do próprio comportamento...
Conseqüências intrínsecas ou extrínsecas podem ou não funcionar como
reforçadores... Assim, um comportamento é naturalmente reforçado quando
as conseqüências intrínsecas que ele produz funcionam como reforçadores.

Para ilustrar esta diferença, Horcones (1995) utiliza o exemplo: conhecimento é uma

conseqüência intrínseca, enquanto que um comentário aprovador do professor é uma

conseqüência extrínseca de estudar.

Abordando a mesma distinção entre conseqüências intrínsecas e extrínsecas, Vaughan

e Michael (1982, p.219) recorrem à expressão “reforçamento automático” para falar de

relações que estão sendo chamadas aqui de reforçamento intrínseco:

[...] um reforçamento que não é mediado pela ação de uma outra pessoa –
‘deliberado’ no sentido de ação feita por causa das conseqüências para a
outra pessoa. O reforçamento é um resultado ‘natural’ do comportamento
quando ele opera sobre o próprio corpo daquele que se comporta ou sobre o
mundo ao redor. Em geral, o reforçamento pode ser condicionado ou
incondicionado, positivo ou negativo. Além disso, o comportamento é
reforçado automaticamente por ser verbal ou não verbal.

Já Ferster, Culbertson e Perrot Boren (1977) referem-se à distinção reforçamento

intrínseco e extrínseco utilizando, respectivamente, as expressões reforçamento natural e

arbitrário. Preocupados com a distinção entre estes dois tipos de reforçamento, estes autores

ressaltam outros efeitos, além de fortalecer a resposta, que cada um destes tipos de

reforçamento gera sobre o responder. Chamaremos aqui estes outros efeitos de subprodutos

do reforçamento e manteremos as expressões reforçamento intrínseco para o que os autores

chamam de reforçamento natural e reforçamento extrínseco para o que eles chamam de

arbitrário.

Esses autores (1977) caracterizam o reforçamento extrínseco como aquele

reforçamento no qual as conseqüências dependem da própria resposta e de outros eventos. A

estes outros eventos, os autores chamam de fonte adicional de reforçamento. Ou seja, quando

se trata de reforçamento extrínseco, o reforçador depende da emissão da resposta (sem
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resposta não há reforçador), mas depende também de alguma outra fonte (na ausência desta

outra fonte a emissão da resposta não produz aquele reforço). No caso de seres humanos, esta

outra fonte é sempre outro(s) ser(es) humano(s), a quem os autores se referem como agentes

controladores ao discutir nos subprodutos de cada um desses tipos de reforçamento.

Destacou-se também subprodutos relativos a quatro aspectos envolvidos na relação

sujeito–ambiente: a topografia da resposta, a situação na qual a resposta ocorre, a manutenção

da resposta e a quem atende aquela relação específica.

Para Ferster, Culbertson e Perrot Boren (1977), respostas mantidas por reforçamento

extrínseco tendem a apresentar características limitadas e específicas, consideradas como

necessárias para apresentação de reforço/remoção pela fonte adicional (agente controlador), e

tendem a ocorrer apenas na situação em que foram anteriormente reforçadas e, também,

apenas na presença do agente controlador.

Enfim, quando o reforçamento é extrínseco, aparentemente são atendidas de imediato

as necessidades do agente controlador e, possivelmente por esta razão, Ferster, Culbertson e

Perrot Boren (1977), sugerem que o controle do responder por reforçadores extrínsecos tende

a gerar uma oposição entre os sujeitos envolvidos, isto é, entre o que emite a resposta e o que

participa do controle dos reforçadores.

Podemos nos referir a esta oposição como uma situação de contracontrole: o sujeito

cuja resposta é submetida a reforçamento extrínseco passa a emitir respostas que produzem

como conseqüência a minimização ou eliminação do controle exercido pelo agente

controlador. Se a conseqüência controladora for o conhecimento produzido pelo próprio

responder, então o comportamento poderá variar em suas múltiplas dimensões, ocorrer em

muitas situações diferentes, sendo que a resposta pode variar em sua topografia, desde que

produza esta conseqüência.

Exemplificando o citado acima. Se um estudante estiver apenas lendo um texto, pode

fazer uma leitura silenciosa ou não. Por outro lado, se as conseqüências controladoras forem

notas ou elogios do professor, os critérios estabelecidos pelo professor para que estas

conseqüências sejam liberadas acabarão por limitar suas dimensões. Ou seja, o estudante só

lerá o texto de acordo com a sua suposição do que foi estabelecido pelo professor, e só o fará
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quando solicitado, etc. Além disso, o comportamento tenderá a ocorrer, neste último caso,

apenas naquelas ocasiões em que a conseqüência extrínseca tiver alta probabilidade de

acontecer e, dependendo dos critérios e da dificuldade para atingi-los, o aluno poderá tentar

produzir estes reforçadores por outras vias. Sabendo disso, o professor, por sua vez, tenderá a

recorrer a novas fontes de controle para garantir a emissão da resposta do estudar. Isso prova

por que enquanto muitos alunos gastam a maior parte de seu tempo tentando burlar as normas

estabelecidas, muitos professores gastam a maior parte de seu tempo tentando evitar tais

burlas.

Até aqui, descrevemos as conseqüências que aumentam o comportamento. Mas,

existem, também, as que diminuem o comportamento: a punição e a extinção. Segundo

Catania (1999), a punição consiste em programar para o responder uma conseqüência que o

torna menos provável. O estímulo programado como conseqüência é chamado punidor

(estímulo punitivo).

 Como o reforçamento positivo, a punição é definida por seus efeitos. Se uma pessoa

faz alguma coisa e recebe uma conseqüência indesejável como resultado do que fez, o fará

com menos freqüência no futuro. Por exemplo: o chefe dá uma hora de descanso

(comportamento) e os funcionários descansam por duas horas (conseqüência). Como

resultado da punição, o chefe não dará mais tempo de descanso no futuro.

Quando o indivíduo faz alguma coisa e como resultado não obtém reforçamento, a

probabilidade de repetir este comportamento no futuro é nula. A redução ou eliminação de um

comportamento é denominada de extinção. Suponhamos que alguém conte uma piada e

ninguém ri. A probabilidade de contar piada, para este grupo pelo menos, diminuirá

futuramente. A extinção selecionada pode não eliminar prontamente o comportamento, mas se

ocorrer uma repetição da mesma resposta, isso provavelmente fará com que contar piada não

ocorra mais para qualquer grupo. Outro exemplo ocorre quando coloca-se dinheiro nas

máquinas de refrigerantes e nada acontece. Após várias tentativas sem êxito, provavelmente

este comportamento não voltará a acontecer.
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Keller e Schoenfeld (1950, p.70-71), por exemplo, referem-se à extinção da seguinte

maneira:

Operantes condicionados são extintos rompendo-se a relação entre o ato e o
efeito. À medida que respostas sucessivas deixam de produzir reforço, a
recorrência da resposta torna-se menos provável. [...] A força de um operante
condicionado pode ser reduzida pela não apresentação do reforço.

Skinner (1998, p.76), de forma bastante semelhante, ressalta:

Quando o reforço já não estiver mais sendo dado, a resposta torna-se menos
freqüente, o que se denomina “extinção operante”. Se o alimento for sustado,
o pombo finalmente irá parar de levantar a cabeça. Em geral, quando nos
empenhamos em comportamentos que “não compensam” encontramo-nos
menos inclinados a comportamentos semelhantes no futuro... Se o piano está
desafinado, tocamos cada vez menos.

Millenson (1967, p.89), ao iniciar o capítulo sobre extinção de seu livro, afirma:

Quando a conexão entre uma resposta operante e seu reforçador é
abruptamente interrompida, um processo comportamental característico é
produzido. As características deste processo, que é chamado extinção,
desempenham uma parte importante na construção e manutenção de padrões
complexos de comportamento.

Como podemos notar nas citações acima, Keller e Schoenfeld (1950), Millenson

(1967) e Skinner (1998) incluem em sua definição de extinção os seguintes aspectos: a) uma

relação já estabelecida entre resposta e reforço; b) a quebra desta relação; c) as alterações no

responder produzidas por esta ruptura. Nessas citações, ocorre o enfraquecimento da resposta

(a diminuição da freqüência ou a taxa das respostas de uma determinada classe), em

conseqüência da alteração no responder, produzida pela ruptura da relação entre resposta e

reforço. Efetivamente, ocorre também uma diminuição na freqüência das respostas

anteriormente reforçadas, que pode ser o efeito que mais se destaca, já que no processo de

reforçamento toda a nossa atenção estava voltada para o fortalecimento (ou aumento da

freqüência) da resposta reforçada.
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Figura 6: As quatro conseqüências comportamentais e seus efeitos.

Resumo das quatro conseqüências comportamentais e seus efeitos.

Fonte: DANIELS (1989, p.34).

Enquanto toda conseqüência tem sua utilização, o reforçamento positivo é o mais

efetivo meio de ajudar pessoas a atingir suas metas no âmbito profissional. Reforçamento

positivo é a conseqüência que maximiza o desempenho; reforçamento negativo só produz um

nível de desempenho necessário para escapar ou evitar a punição. Punição e extinção podem

ser utilizadas às vezes, mas têm numerosas desvantagens que devem ser analisadas. A missão

das organizações é de fortalecer as relações comportamentais no trabalho e não enfraquecê-

las.

A utilização do reforçamento positivo desprende pouco tempo e dinheiro para as

organizações. O desempenho é fortalecido ou enfraquecido dia-a-dia. Cada coisa que as

pessoas fazem no trabalho é resultado de reforçamento – positivo ou negativo. O

entendimento do reforçamento se faz necessário para entender o desempenho do

gerenciamento.

COMPORTAMENTO
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2. Reforçamento Negativo
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Robert Mager (apud. DANIELS, 1989) identificou dois tipos de problemas de

desempenho: “posso fazer” e “quero fazer”. “Posso fazer” requer a intervenção de alguns

antecedentes como treinamento.  Problemas de “querer fazer” requerem a alteração das

conseqüências, pois são problemas motivacionais. Para a identificação destes problemas

temos que fazer a seguinte pergunta: “Poderia individualmente fazer este trabalho se a sua

vida dependesse dele?” Se a resposta for sim, isto é um problema motivacional.

Muitos empregados admitem que poderiam fazer muito mais se “quisessem fazer”. O

gerenciamento do trabalho deve criar condições para que as pessoas queiram fazer e o

reforçamento positivo é a maneira mais efetiva de produzir esta motivação. As pessoas

precisam de reforçamento positivo constantemente. Alguns são facilmente identificados,

como a criança que faz algo para chamar a atenção, porém, os reforçamentos aplicados às

pessoas no ambiente de trabalho às vezes não são tão óbvios, como a pessoa que trabalha duro

para conseguir uma promoção.

Uma empresa irá conseguir o lucro desejado se seus empregados receberem

adequadamente reforçamento positivo. Salário e outros benefícios financeiros são necessários

para a sobrevivência econômica, mas, atualmente, o desempenho e o despertar do “querer

fazer” estão sendo mantidos pela utilização diária de reforçamentos.

Comportamentos devem ser reforçados com freqüência até ganhar o status de um

hábito e tornar-se automático. O intuito do reforçamento não é mudar a maneira de alguém

viver, e sim, desenvolver novos hábitos no trabalho.

A utilização de técnicas de reforçamento no ambiente de trabalho está baseada na

aprendizagem que ocorre como uma conseqüência do comportamento. As pessoas aprendem,

mais especificamente, a repetir os comportamentos que lhes trazem resultados prazerosos e

evitam os comportamentos que levam os resultados desagradáveis. Depois que as pessoas

aprendem um comportamento com base nas técnicas de reforçamento, precisam ser motivadas

a repetir esse comportamento (DUBRIN, 2003).

Nesse momento, a organização e os gestores assumem um papel fundamental no

planejamento e desenvolvimento de programas motivacionais. Cabe a eles a escolha dos mais
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eficientes métodos para motivar seus empregados e fazer com que os comportamentos

desejáveis sejam repetidos no futuro.

2.7 – A Teoria da Análise do Comportamento e os programas motivacionais nas

organizações

Por meio da análise do comportamento e melhor entendimento do comportamento

humano, a utilização das técnicas de reforçamento nos programas motivacionais vem sendo

cada vez mais comum para alcançar a motivação dos empregados.

2.7.1 – A utilização de técnicas de reforçamento nos programas motivacionais

Para se trabalhar a questão de como motivar empregados de uma organização é

necessário um conhecimento sobre as causas do comportamento humano. Conforme

Megginson (1986), se você entende as causas do comportamento humano, pode prever esse

comportamento. Á medida que este pode ser previsto, pode ser controlado. Logo, se os

administradores entendem os relacionamentos entre incentivo, motivação e produtividade,

devem ser capazes de predizer o comportamento de seus subordinados. Conseqüentemente, se

sabem disto e de como aplicá-los, poderão obter maior produtividade por parte de seus

empregados.

 

 Megginson (1986) sugere um exemplo prático, ilustrando o caso em que muitos

estudantes colocam o fator salário como seu desejo número um, quando ingressam no

mercado de trabalho, porque depois de freqüentarem a faculdade durante vários anos,

precisam de recursos para o financiamento de seus estudos. Já para aqueles que possuem

emprego e ganham um salário, o mais importante é a possibilidade de promoção e de boas

condições de trabalho. E há, ainda, um terceiro grupo de pessoas com maior tempo de

empresa, que consideram mais importantes fatores como segurança, previdência e benefícios.

Para Deeprose (1995), há muitas maneiras de influenciar o potencial de motivação

interna de um funcionário. Uma delas é oferecer incentivo, sob a forma de reconhecimento e

recompensas, para estimulá-lo a manter um desempenho excelente ou melhorar um
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desempenho abaixo da média. Invariavelmente, o primeiro incentivo que é lembrado é o

dinheiro.

Dubrin (2003) ressalta que um reforçador natural para trabalhadores em qualquer nível

é o oferecimento de incentivos financeiros por um bom desempenho. A ligação do pagamento

com o desempenho geralmente motiva as pessoas a trabalhar mais e melhor, porque age como

um reforçador.

Neste aspecto, Megginson (1986) pontua que o condicionamento operante tem muito

potencial para influenciar e mudar o comportamento no trabalho. Tal teoria emergiu a partir

dos trabalhos de Skinner que buscou identificar, por meio de experimentos com animais, as

variáveis que controlam o comportamento, fazendo uma analogia com o comportamento

humano. De acordo com os resultados de Skinner, o comportamento seguido de

conseqüências satisfatórias tende a ser repetido, ao contrário do comportamento seguido de

conseqüências insatisfatórias. Assim, em condicionamento operante, as recompensas, ou

possivelmente a punição, são condicionais à resposta (comportamento) ou à falta de resposta

da pessoa. Desta forma, o comportamento é influenciado ou moldado da maneira que o

ambiente (ou a organização) deseja.

Segundo Skinner (1998), no condicionamento operante “fortalecemos” um operante

no sentido de tornar a resposta mais provável ou, de fato, mais freqüente. Por meio do

condicionamento operante, o ambiente modela o repertório básico com o qual mantemos: o

equilíbrio, o andar, o falar, o escrever, etc. Uma modificação no ambiente – um novo

automóvel, um novo amigo, um novo emprego – pode nos encontrar despreparados, mas o

comportamento ajusta-se rapidamente, assim que adquirirmos novas respostas e deixamos as

antigas de lado.

Skinner (1998) faz uma distinção entre o reforço positivo, que é a apresentação de

uma recompensa atrativa depois da resposta; o reforço negativo, que é a eliminação de uma

condição desagradável depois da resposta, e a punição, o inverso do reforço positivo.

Complementando esta linha de pensamento, Fadiman e Frager (1986) acrescentam que

recompensar respostas corretas melhora a aprendizagem, é mais eficaz que o controle
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aversivo (punição), uma vez que recompensa é um modo bastante seletivo e eficiente de

controlar o comportamento.

Para Dubrin (2003) motivar os trabalhadores, dando-lhes elogios e reconhecimento,

pode ser considerado como uma aplicação direta do reforço positivo. Esse método

motivacional tem potencialidades poderosas que merecem atenção especial. Nesse aspecto, o

reconhecimento é um forte motivador, porque a sua busca é uma necessidade humana natural.

Ao mesmo tempo, é eficaz porque a maioria dos trabalhadores sente que não é reconhecida.

Tal reconhecimento pode se dar em forma de reforçadores materiais como premiações,

e reforçadores sociais como elogios. Quanto a este, Skinner (apud. BAUM, 1999) definiu

comportamento verbal como comportamento operante, que exige a presença de outra pessoa

para ser reforçado. Essa outra pessoa, que reforça o comportamento verbal do falante, é o

ouvinte. O comportamento verbal tem caráter especial, porque pode ser reforçado tanto por

outros ouvintes quanto pelo próprio falante. Uma conseqüência importante é o que o falante

torna-se também um ouvinte e pode reforçar amplamente seu próprio comportamento.

Fournies (1992) questiona os fatores que influenciam o mau desempenho de um

funcionário. Seria lógico que se explorasse a possibilidade de que o desempenho desejado não

está ocorrendo, porque é seguido de alguma conseqüência negativa, de alguma espécie de

punição. Ocorre que, muitas vezes, por sair-se bem ao executar serviços desagradáveis, o

funcionário acaba executando todos os serviços desagradáveis. Em um ambiente de trabalho

com mão-de-obra intensiva, os supervisores falam com freqüência de funcionários que

começam como um ‘trovão’, demonstrando potencial para serem futuros operários de alto

nível, mas que acabam por declinarem na produção, igualando-se ao nível dos demais.

Contudo, em algumas situações, uma das conseqüências de se produzir mais do que os

colegas é acabar tomando café sozinho ou mesmo ficar estressado. Os donos de altas taxas de

produtividade não são pessoas muito populares, muitas vezes são punidos por colegas, por

meio de comentários desagradáveis, ou pela indiferença.

Sobre a punição, Sidman (2001) descreve dois tipos: uma que abrange o término ou a

retirada de alguma coisa que comumente seria um reforçador positivo, outro que nos

confronta com a produção de algo que normalmente seria um reforçador negativo. A punição,

assim como o reforçamento, é uma contingência entre conduta e conseqüências, da mesma
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forma que chamam-se reforçadores, conseqüências que reforçam, e de punidoras,

conseqüências que punem. Reforçadores e punidores vêm depois do comportamento.

O referido autor defende Sidman (2001) que o reforçamento difere de um modo

importante da punição. São definidos como reforçadores, positivos ou negativos, por seu

efeito especial sobre a conduta; eles aumentam a probabilidade futura de ações às quais

seguiram. Mas define-se punição sem apelar para qualquer efeito comportamental: a punição

ocorre quando quer que uma ação seja seguida ou pela perda de reforçadores positivos ou

ganho de reforçadores negativos.

De acordo com Chiavenato (1997), as pessoas são atraídas e participam da

organização não somente em função do cargo, do salário, das oportunidades, do clima

organizacional, mas também em função das expectativas de serviços e benefícios sociais que

poderão desfrutar. Os benefícios procuram trazer vantagens tanto à organização como ao

empregado, extensivo à comunidade.

Quanto a este assunto, Sidman (2001) fala sobre o comportamento e suas

conseqüências, que todo comportamento não ocorre em um vácuo, eventos precedem e

seguem cada uma de nossas ações. O que o indivíduo faz é fortemente controlado pelo que

acontece a seguir, pelas conseqüências de suas ações, que controlam o comportamento.

Recompensar trabalho de maneira a motivar os empregados a desempenhar nos altos

níveis que se espera deles, será uma competência decisiva que as empresas deverão

desenvolver para ter sucesso no futuro. A escolha do modelo motivacional apropriado deve

ser realizada cuidadosamente pelo gestor (ou aquele indivíduo que será o motivador), ressalta

Dubrin (2003).

A escolha de um programa ou teoria de motivação para uma situação específica

consiste no diagnóstico adequado do ambiente organizacional, onde a observação e o

conhecimento das pessoas a serem motivadas são essenciais para o sucesso da aplicabilidade

de um programa motivacional.
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Neste capítulo discutimos como a análise do comportamento interpreta o conceito de

motivação e como o entendimento deste processo proporciona o aumento do desempenho dos

funcionários em uma organização.

A partir de uma nova abordagem do conceito de motivação, examinamos o conceito de

operações estabelecedoras, em que a compreensão destas variáveis auxilia no controle

motivacional.

A aplicação das técnicas de reforçamento foi ilustrada quando analisamos a questão

das respostas e conseqüências que modificam ou alteram o comportamento, provocando

reforçamento positivo, negativo, punição ou a até mesmo extinção.

As empresas utilizam as técnicas de reforçamento quando desenvolvem programas

motivacionais a seus funcionários, a fim de manter suas equipes motivadas e de recompensar

mediante o atingimento de seus objetivos. No próximo capítulo analisaremos o estudo do caso

“Mc em Ação”, da empresa McDonald´s, identificando como as técnicas de reforçamento são

balanceadas nos programas motivacionais desenvolvidos pela empresa.
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CAPÍTULO 3

PROGRAMA “MC EM AÇÃO”

Neste capítulo exibiremos o caso “Mc em Ação”, da empresa McDonald´s, que utiliza

as técnicas de reforçamento para manter seus empregados motivados e para alcançar os

objetivos propostos em seus programas motivacionais.

3.1. Procedimentos Metodológicos

O presente trabalho tem como objetivo de estudo identificar a utilização das técnicas

de reforçamento nos programas desenvolvidos pelas organizações, questão proposta no

capítulo introdutório.

Para tanto, foram cumpridas as seguintes etapas:

• levantamento do referencial teórico sobre motivação e conceitos da análise do

comportamento;

• escolha de uma empresa que desenvolve programas motivacionais, utilizando

as técnicas de reforçamento – condicionamento operante (reforço positivo e

negativo) e punição;

• definição de um estudo de caso para determinar se as proposições da teoria

estão corretas;

• entrevistas (pesquisa de campo) com gestores e empregados, a partir de um

roteiro pré-elaborado;

• análise do estudo de caso e entrevistas para responder à questão da pesquisa:

“como as técnicas de reforçamento são utilizadas nos programas

motivacionais desenvolvidos pelas empresas?”

A perspectiva adotada neste trabalho para conceituar as técnicas de reforçamento

utilizadas nos programas motivacionais, considera os estudos realizados pela Análise do

Comportamento sobre Motivação.



- 79 -

A motivação no trabalho é compreendida como algo intrínseco, em que se faz

necessário conhecer o motivo pelo qual as pessoas se comportam, para que sejam oferecidas

recompensas adequadas a suas necessidades.

No âmbito de gestão de pessoas tem-se focado no desenvolvimento do capital

intelectual por meio do desenvolvimento das competências dos empregados. Entretanto, para

o alcance de níveis superiores de excelência, as organizações necessitam entender a dinâmica

do comportamento humano, pois as competências só emergirão se as pessoas se sentirem

motivadas e comprometidas com os objetivos organizacionais.

3.1.1. A natureza da pesquisa

Em linha com o problema e os objetivos propostos, este estudo configura-se como

exploratório-descritivo. Busca-se descrever o fenômeno da motivação e o comportamento dos

funcionários diante dos programas motivacionais, quando são utilizadas as técnicas

de reforçamento.

Esta pesquisa dividiu-se em duas etapas:

a) bibliográfica sobre os assuntos relacionados a este estudo: abordagem histórica

sobre motivação, mostrando o surgimento e a evolução das teorias motivacionais;

levantamento das origens dos estudos de motivação sob a ótica da Análise do

Comportamento e a revisão conceitual das técnicas de reforçamento;

b) levantamento de dados  primários, por meio do estudo de caso.

A pesquisa caracterizou-se como não-experimental, uma vez que as variáveis

relacionadas aos objetos em estudo não são manipuladas pelo pesquisador. Assim, não temos

como objetivo a inferência na causa-efeito entre os fenômenos e suas respectivas variáveis.

Essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa de caráter exploratório-descritivo:

Estudos exploratórios-descritivos combinados são estudos exploratórios que
têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como por
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exemplo o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e
teóricas. (LAKATOS; MARCONI, 2002, p.85).

Segundo Richardson (1999), o caráter qualitativo permite maior aprofundamento na

coleta de dados, já que apresenta como principal característica investigações que têm como

objeto situações complexas ou estritamente particulares. Os dados qualitativos foram

coletados para dar suporte ao estudo de caso.

Complementado Richardson (1999, p.90) conceitua a pesquisa qualitativa como segue:

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma
compreensão detalhada dos significados e características situacionais
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas
quantitativas de características ou comportamentos.

A abordagem qualitativa provê detalhes importantes, que possibilitam explorar pontos

de vista distintos, o que permite ao pesquisador compreender os principais aspectos que

permeiam o assunto a ser tratado. Assim, torna-se possível realizar descobertas sobre assuntos

pouco conhecidos ou familiares ao pesquisador.

Como já afirmado anteriormente, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a utilização

das técnicas de reforçamento nos programas motivacionais desenvolvidos pelas empresas.

A escolha da metodologia se mostra fundamental e determinante para o alcance dos

objetivos propostos pela pesquisa.

3.1.2. Estudo de caso

Por se tratar de um estudo com objetivo descritivo-exploratório, em que o contexto

apresenta significativa importância para o entendimento do fenômeno, o pesquisador não tem

controle sobre seu comportamento, por isso optou pela estratégia de pesquisa de estudo

de caso único.

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos
contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos
relevantes. O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas
pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que
usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: observação
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direta e série sistemática de entrevistas. [...] o poder diferenciador do estudo
é a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências –
documentos, artefatos, entrevistas e observações... (YIN, 2001, p.27).

Para Yin (2001, p.19), o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um

fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real, especialmente quando os limites

entre fenômeno e contexto não estão claramente definidos.

Complementando este pensamento, o autor ressalta que:

Os estudos de casos representam a estratégia preferida quando se colocam
questões do tipo “como” e por que”, quando o pesquisador tem pouco
controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto de vida real” (YIN, 2001,
p.19).

Nos estudos de caso, como na pesquisa qualitativa de forma geral, “não se busca

determinar a incidência de um dado fenômeno no seu universo; ao contrário, o enfoque é dado

na sua compreensão em nível mais aprofundado” (LAZZARINI, 1997, p.21).

Optou-se pelo método do estudo de caso único, por ser essa estratégia de pesquisa a

mais adequada para a análise de um fenômeno complexo e específico, e por permitir a

utilização de múltiplas fontes de dados. O estudo de caso único pode ser utilizado para se

determinar se as proposições de uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto

alternativo de explanações possa ser mais relevante (YIN, 2001).

Segundo Yin (2001, p.63), apesar de um estudo de caso único possuir fundamentos

lógicos, a vulnerabilidade do projeto de caso único é que o caso pode, mais tarde, acabar não

sendo o que era esperado no princípio. Assim, estudos de caso único exigem uma

investigação minuciosa do caso em potencial, para minimizar as chances de uma

representação equivocada e para maximizar o espaço necessário para se coletar as evidências

do estudo de caso.

Deste modo, conclui-se que o método do estudo de casos é o mais adequado para os

objetivos desta pesquisa, haja vista o fenômeno estudado que se insere em um contexto

complexo e fundamental para sua compreensão e, conseqüentemente, fazendo-se necessário o

uso de uma pluralidade de fontes de dados.
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3.1.3. Técnicas de coleta de dados

Nas pesquisas estruturadas de acordo com o método do estudo de casos, múltiplas

fontes de evidências são utilizadas. Para tanto, nesta pesquisa recorremos a dois instrumentos

de coleta de dados:

1) Revisão de literatura

Esta pesquisa foi realizada com base numa ampla revisão de literatura em livros,

dissertação de mestrado e tese de doutorado das áreas de Psicologia e Administração, além de

revistas especializadas e artigos obtidos em base eletrônica de dados, voltados à abordagem

da motivação humana no trabalho, o indivíduo dentro das organizações e os princípios

teóricos da Análise do Comportamento.

2) Observação direta intensiva

Levando-se em conta a natureza do objeto da pesquisa, a escolha do procedimento

metodológico teve como base as técnicas de observação e entrevista – típicas de uma pesquisa

qualitativa.

3.1.4. Protocolo do estudo de caso

A) Visão geral do projeto

Após a Revolução Industrial, no século XX, as organizações foram colocadas frente a

um novo cenário, em que a valorização do fator humano passa a refletir significativamente no

resultado financeiro do negócio.

A partir deste momento, a questão da motivação humana assumiu papel importante

nas discussões empresariais, pois entender como as pessoas agem e se comportam dentro das

organizações é fundamental para direcionamento e controle no futuro.
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Neste cenário, os programas motivacionais surgem como forma de treinar, reter e

manter talentos. As empresas desenvolvem programas motivacionais para obter resultados

com alta qualidade, contribuindo tanto para a empresa como para seus clientes e empregados.

Desta forma, configura-se um novo momento para as organizações.

O desenvolvimento de programas motivacionais passa a desempenhar um papel fundamental

no direcionamento dos esforços das empresas para ampliar a satisfação de seus empregados, e

as técnicas de reforçamento – positivo e negativo aparecem como ferramentas importantes

para gerar o tão esperado comprometimento dos empregados com os objetivos da empresa.

Portanto, pretende-se com esta pesquisa responder à seguinte questão: como as

técnicas de reforçamento são utilizadas nos programas motivacionais desenvolvidos

pelas empresas?

Objetivos do projeto

O projeto busca analisar como as técnicas de reforçamento são utilizadas nos

programas motivacionais desenvolvidos pelas empresas, neste caso o McDonald´s, na busca

por equipes motivadas, descrevendo as ações adotadas de marketing de incentivo.

Questões e leituras importantes sobre o tópico que será investigado

Questões:

a) O que é motivação e como é vista no ambiente de trabalho?

b) Como a Análise do Comportamento explica a motivação?

c) Quais são as causas do comportamento e suas implicações?

d) Quais são as técnicas de reforçamento utilizadas nos programas motivacionais

pelas empresas?
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Leituras recomendadas:

a) Conceito de motivação – BERGAMINI (1989), ARCHER (1997), LEVY-LEBOYER

(1984) e MOTTA e VASCONCELOS (2004).

b) Análise do comportamento e motivação – DA CUNHA (1995), CATANIA (1999),

MICHAEL (1993), MIGUEL (2000) e SKINNER (1998).

c) Técnicas de reforçamento e programas motivacionais – DEEPROSE (1995), DUBRIN

(2003), KOHN (1998) e DANIELS (1989).

d) Artigos sobre motivação e análise do comportamento.

B) Procedimentos de campo

O procedimento de campo para a coleta dos dados ocorreu de duas formas: por

observação e em entrevistas individuais.

Observação

Observação da realidade e contatos com profissionais de áreas afins, como Vendas,

Marketing e Recursos Humanos, além da experiência pessoal tendo em vista a atuação do

pesquisador em agência de marketing de relacionamento especializada no desenvolvimento de

programas motivacionais.

Segundo Marconi e Lakatos (2002, p.88), a observação é uma técnica de dados para

conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da

realidade.

A utilização da observação não-estrutural e não-participante permite ao pesquisador a

obtenção do conhecimento por meio de uma experiência casual, sem que haja a necessidade

de se fazer perguntas diretas. Os dados são recolhidos e registrados de forma espontânea,

dependendo da experiência e do mundo que cerca o pesquisador.
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O contato com a empresa estudada foi enriquecedor para o desenvolvimento desta

pesquisa, já que o pesquisador procurou presenciar os fatos sem se deixar envolver pela

situação.

Entrevistas individuais

A entrevista, como técnica qualitativa de observação direta intensiva, possibilita a

troca de informações entre o pesquisador e o entrevistado. Neste momento, com o objetivo de

se conhecer a opinião dos entrevistados sobre os programas motivacionais, descobriu-se como

os entrevistados são impactados pelos programas motivacionais e porque os consideram

adequados, sob a visão de gestores e empregados.

Das modalidades existentes de entrevista, optamos pela não-estruturada ou pesquisa

em profundidade, para buscar, por meio da conversação, dados que possam ser utilizados em

análise qualitativa, como os aspectos comportamentais que envolvem os participantes sobre o

objeto de estudo.

Como cita Lakatos (2002, p.94):

[...] o entrevistador (na entrevista despadronizada ou não-estruturada) tem
liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere
mais adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma
questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro
de uma conversação informal.

Na modalidade não-estruturada temos liberdade para conduzir o processo de forma a

obter informações sobre os programas motivacionais e a utilização das técnicas de

reforçamento.

A técnica de entrevista adotada foi a entrevista guiada que, segundo Richardson (1999,

p.210), permite ao entrevistador utilizar um “guia” de temas a ser explorado durante o

transcurso da entrevista. As perguntas não são pré-formuladas, são feitas durante o processo,

sendo que a ordem dos temas também não é preestabelecida.

A entrevista foi efetuada com um gestor da empresa, responsável pelo

desenvolvimento dos programas motivacionais, e dois funcionários. O objetivo foi o de
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constatar, a partir de suas respostas, as proposições levantadas no estudo de caso. O critério

para definição dos funcionários que participaram da pesquisa foi o de amostra aleatória.

C) Questões da Pesquisa

Foram efetuadas questões aos entrevistados, a fim de extrair informações para

entender como os programas motivacionais são desenvolvidos pela organização e qual o

impacto destes nos funcionários.

Gestor:

Em primeiro lugar, foram efetuadas questões sobre o desenvolvimento dos programas

motivacionais, para identificar com que periodicidade são realizados e também a expectativa

da empresa com relação aos resultados. Assim, aplicamos questões como:

- O McDonald´s desenvolveu programas motivacionais nos últimos 5 anos?

- Quais os tipos de programas motivacionais que são desenvolvidos pela empresa?

Dentre os citados, qual tem mais eficácia?

Para identificar se nos programas motivacionais a empresa utiliza as técnicas de

reforçamento, foram formuladas questões como:

- Por que sua empresa desenvolve programas motivacionais?

- Como você vê a aplicação de técnicas de reforçamento (reforço positivo e negativo

e punição) no programas motivacionais?

Também questionamos como a motivação vinha sendo trabalhada pelos gestores da

empresa, por meio de indagações como:

- Como é tratada a questão da motivação dos empregados?

- Qual a relação/peso entre a motivação, recompensa e o reconhecimento em um

programa de incentivo a vendas?

- A empresa possui um padrão motivacional que deve ser seguido por todas as

franquias?
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Com o intuito de verificar como as ações desenvolvidas pela empresa são percebidas

pelos empregados, foram desenvolvidas questões específicas para esse público.

Empregados

Para os empregados, investigou-se sobre a questão da motivação e da participação nos

programas motivacionais. Para isso, foram aplicadas perguntas como:

- Você se sente motivado trabalhando no McDonald’s?

- Quais as ações que a empresa desenvolve que o motivam mais?

- Você já participou de algum programa de incentivo a vendas?

Outro ponto relevante para a pesquisa foi o questionamento sobre as técnicas de

reforçamento, cujo intuito era identificar se os empregados já haviam sofrido algum tipo de

reforço. Estas constatações puderam ser averiguadas pelas questões:

- Você já sofreu alguma punição devido a mau desempenho? Qual?

- E já recebeu um reconhecimento? Qual?

Finalizando, foi perguntado se o empregado se sentia feliz em trabalhar no

McDonald´s. Esta interrogação foi importante para verificar o clima organizacional da

empresa.

D) Método de análise

Para entender como as técnicas de reforçamento são utilizadas nos programas

motivacionais, o estudo de caso “Mc em Ação” foi analisado, considerando-se a adequação

ao padrão de variáveis dependentes não-equivalentes tidas como padrão. Segundo

Yin (2001, p.136), um experimento ou uma pesquisa quase-experimental pode possuir

inúmeras variáveis dependentes – ou seja, uma variedade de resultados.

Buscamos identificar se as proposições teóricas sobre Análise do Comportamento e

programas motivacionais se confrontavam nas organizações.

Assim, as variáveis definidas no início da pesquisa buscaram identificar:
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a) como os empregados são impactados pela técnicas de reforçamento utilizadas nos

programas motivacionais, e se seu desempenho aumenta ou diminui frente ao reforço

positivo ou à punição;

b) para manter suas equipes motivadas, as empresas desenvolvem programas

motivacionais, assim a valorização de cada funcionário é fundamental;

c) cada empregado se sente valorizado e, conseqüentemente, aumenta sua disposição

para atingir os objetivos traçados pela empresa.

Para o caso único estudado, a replicação teórica faz sentido, pois averiguamos que o

McDonald´s desenvolve programas motivacionais buscando reconhecer e recompensar seus

empregados, e estes, por sua vez, alteram seus comportamentos, aumentando ou diminuindo

suas conseqüências, dependendo do esforço desprendido.

3.2. Caso Programa “Mc em Ação”

Analisaremos o estudo de caso Programa “Mc em Ação” que, inicialmente, em 2001,

tratava de uma simples campanha de incentivo a vendas, baseada na mecânica “vendeu,

ganhou”, com 24.000 participantes. Evoluiu e chegou em 2006 com a consagração do

Programa, atingindo mais de 30.000 participantes e englobando todas as ações do

departamento de Recursos Humanos (RH) da empresa McDonald’s.

O Programa “Mc em Ação” é uma poderosa ferramenta de gestão e um eficiente canal

de comunicação dos departamentos de RH, Marketing e Vendas nos restaurantes do

McDonald’s. Tem como objetivo treinar, motivar, reconhecer, informar, educar, reter talentos,

premiar e preparar seus colaboradores para o futuro.

Tornou-se um suporte para ações estratégicas da empresa e um autêntico

“benchmark”, com possibilidade de ser implantado em outros países da América Latina,

em 2007.
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3.2.1 A empresa McDonald’s Brasil

O McDonald's é a maior e mais conhecida empresa de serviço rápido de alimentação

do mundo. Presente em 118 países, a rede possui 31,8 mil restaurantes, que alimentam,

diariamente, mais de 47 milhões de clientes e onde trabalham 1,5 milhão de funcionários.

Sinônimo de qualidade e respeito ao cliente, o McDonald’s chegou ao Brasil em 1979

e, desde então, já atendeu mais de 4,5 bilhões de clientes. Além disso, trata-se de um dos oito

maiores mercados da corporação e está entre os cinco com o maior crescimento desde 2000,

sendo que em 2005 registrou um crescimento de 13,1% nas vendas no País.

Atualmente, possui mais de 1.146 pontos-de-venda, entre restaurantes, quiosques e

McCafés distribuídos em 21 Estados, além do Distrito Federal. Com isso, o McDonald’s

emprega mais de 34 mil pessoas no País e arrecada por ano, aproximadamente, R$ 249

milhões em impostos e contribuições sociais.

Em mais de 25 anos de Brasil, já consolidou sua posição como a maior rede de serviço

rápido, liderando esse segmento em número de clientes atendidos, volume de vendas,

quantidade de restaurantes e número de cidades em que está presente. Pioneiro no País em

diversas inovações tecnológicas, programas de treinamento e excelência no atendimento, o

McDonald’s Brasil transformou-se em modelo para todo o mercado de serviço rápido.

A rede de restaurantes é, ainda, a maior empregadora de jovens do Brasil, oferecendo

experiência profissional àqueles que nunca haviam tido a oportunidade de trabalhar.  Não é

por acaso que o McDonald’s é hoje um reconhecido núcleo de formação profissional, no qual

os jovens são expostos a atividades educativas, visando à qualificação técnica, ao senso de

comprometimento com o negócio e a valores como espírito de equipe e responsabilidade

social.

Os sanduíches, acompanhamentos, bebidas, sobremesas e itens de cafeteria que

compõem a linha de produtos do McDonald’s são reconhecidos internacionalmente pelo

característico padrão de qualidade da marca.
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Dos ingredientes rigorosamente selecionados, à rapidez e cortesia no atendimento, da

limpeza das instalações aos cuidados com a decoração do ambiente, tudo é concebido para

proporcionar uma refeição saborosa, nutritiva e, em todos os sentidos, agradável.

Anualmente, essas preocupações com o cliente rendem prêmios ao McDonald’s. O

último concedido nessa área foi o de "Empresa de fast food que mais respeita o consumidor",

baseado em pesquisa da TNS/Intersciense.

Por conta desse desempenho, o Brasil encontra-se hoje entre os oito maiores mercados

da corporação McDonald’s em todo o planeta e entre os cinco que mais cresceram nos

últimos anos.

3.2.2 Descritivo do Programa “Mc em Ação”

O McDonald’s Brasil trabalha com programas motivacionais desde 1981, no entanto, a

partir de 2002 até os dias de hoje, essas práticas ficaram mais fortes e foram absorvidas pelo

departamento de Recursos Humanos. Os programas motivacionais ganharam peso maciço, ao

ponto de outros departamentos da empresa, como marketing, treinamento, segmentos e

compras resolverem passar a disponibilizar verbas em seus budgets para realizar ações

focadas.

A empresa McDonald’s Brasil realiza todos os anos ações de treinamento práticos e

teóricos dentro de todas as unidades espalhadas pelo País, bem como ações de vendas e

implementações de novos produtos e nichos de mercado, além de campanhas internas de

vendas com funcionários e fornecedores.

O McDonald’s Brasil e o Mundial sempre tiveram um foco muito forte no treinamento

e desenvolvimento de seus funcionários. Com o crescimento de suas unidades no País, deu-se

a importância de criar programas motivacionais que abrangessem todos os funcionários,

independente de sua localização.
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Há cinco anos, o McDonald’s vem realizando um programa motivacional dirigido a

seus mais de 30 mil gerentes e atendentes de restaurantes em todo o País, hoje denominado

Programa “Mc em Ação”.

Partindo de uma campanha de incentivo de vendas baseada na mecânica “vendeu,

ganhou” – os participantes ganham prêmios com o atingimento da meta de vendas. Em 2006,

o programa atingiu mais de 30.000 participantes, englobando todas as ações do departamento

de Recursos Humanos da empresa.

A evolução do programa contou com o seguinte histórico:

2002 – “Programa Todo Dia é dia D – 365 dias de prêmios pra você” - tratava-se de

uma única ação ligada a vendas com troca de produtos em um catálogo impresso de prêmios.

Um dos fortes diferenciais foi a criação de uma moeda promocional, utilizada até hoje, cujo

nome é McGrana. Ao atingirem as metas de vendas, os empregados do McDonald`s

ganhavam pontos, que eram convertidos em McGranas, e com estes pontos, poderiam

resgatar prêmios.

2003 – “Mc em Ação” – Todos os programas em 1 - o programa ganhou maiores

dimensões e ficou mais abrangente. Houve a incorporação de todos os programas do

departamento de Recursos Humanos em um (Equipamento do Bimestre, Olimpíada de

Básicos e Ações Especiais). Mais ações, metas e regras para que os participantes ganhassem a

premiação. Porém, teriam que realmente merecê-la. O sucesso foi tão grande que foi

relançado, em 2004, como “Programa Mc em Ação”.

2004 – “Programa Mc em Ação 2004” - inclusão de ações especiais do departamento

de marketing e realização do evento “All Star”, que reúne os melhores desempenhos do ano

para premiação. Os desafios aumentaram, pois para ganhar McGranas era preciso superar as

vendas e atingir os critérios estabelecidos em cada ação.

2005 – “Programa Mc em Ação 2005” - o grande diferencial deste ano foi o

lançamento da McLand, uma cidade virtual onde os participantes conferem todos os detalhes

da campanha, regulamento, pontuação e novidades. A McGrana passou a ser virtual, assim

como o catálogo de prêmios.
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2006 – “Programa Mc em Ação 2006” - ano da consagração do programa. A McLand

foi totalmente reformulada e a comunicação tornou-se mais atraente, jovem e envolvente.

Além das ações criadas pelo Programa “Mc em Ação”, dentro das unidades do

McDonald’s há outras ações diárias ou semanais criadas pelos próprios gerentes dos

restaurantes, com o objetivo de motivar e treinar seus funcionários. A empresa se preocupa

em manter seus funcionários sempre motivados para obter melhores desempenhos.

A empresa possui lojas próprias, chamadas de unidades e franquias. As franquias

seguem o mesmo modelo de programas motivacionais, desenhado e desenvolvido pelas

unidades da rede. Os programas motivacionais são oferecidos aos franqueados e cabe a este a

escolha de participar de algumas ou de todas as ações.

A partir do momento em que opta pela participação em uma ação, o franqueado tem

que seguir o modelo desenhado pelo McDonald’s. Os funcionários dos restaurantes

franqueados também têm acesso às mesmas ferramentas motivacionais, online e impressas, e

a premiações de suas unidades - McGranas, McLand e a todas as ações de recompensa e

reconhecimento desenvolvidas pela empresa, desde que adquiridas pelo franqueado.

3.2.3. Objetivos do Programa “Mc em Ação”

Os objetivos do programa são motivar, formar, reconhecer, educar e preparar as

pessoas para o futuro. Por isso abriga, atualmente, todas as ações de treinamento, operações,

reconhecimento e incentivo a vendas do McDonald’s:

- “All Star” – é a ação mais importante do programa e com mais eficácia, direcionada

aos gerentes, coordenadores, técnicos, instrutores e atendentes. Trata-se de uma avaliação

individualizada dos funcionários de todo o Brasil. O programa tem duração de 8 meses e,

durante as fases, são selecionados os melhores dos 30 mil participantes, até chegar ao melhor

funcionário de cada estação de trabalho existente no restaurante, por exemplo, o melhor

chapeiro, o melhor fritador de batatas e assim por diante. Durante o período do programa, os

funcionários vão passando por fases e ganhando muitos prêmios. A ação é finalizada com um

grande evento, onde os 31 melhores funcionários do Brasil são premiados com uma bolsa de
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estudo e os 3 melhores gerentes com um curso superior. Além de ganhar prêmios, o programa

proporciona aos seus participantes, viagens para conhecer e fazer amigos de várias cidades

brasileiras, o que possibilita a integração da equipe.

- “Equipamento do Bimestre” – direcionada aos técnicos de manutenção, a ação visa

garantir a manutenção perfeita dos equipamentos e, conseqüentemente, a qualidade do

produto, a eficiência no serviço e a satisfação do cliente. Os melhores desempenhos ganham

McGranas.

- “Olimpíada de Básicos” – Trata-se de uma competição entre equipes formada por

funcionários e direcionada aos gerentes, coordenadores, técnicos, instrutores e atendentes.

É um jogo de perguntas e respostas baseadas nos básicos operacionais do McDonald’s.

Os melhores desempenhos ganham McGranas.

- “Ações Especiais” – o objetivo é lançar novos desafios às equipes, estimulando o

aumento de vendas de produtos sazonais com premiações extras. Ações vinculadas às

estratégias da área de marketing, principalmente, focadas em produtos e segmentos

específicos. Em 2006 foram 9 campanhas nacionais. Uma delas, a ação “Mais Batata, mais

Prêmios”, levou 6 gerentes para conhecer a fábrica da McCainn (fornecedor oficial), na

Argentina.

3.2.4. Estratégia do Programa “Mc em Ação”

A estratégia do programa baseia-se em três pilares:

1) Reconhecimento: reconhece o desempenho de cada público por meio de pontos e,

conseqüentemente, com troféus, medalhas e pins. Colocar a foto do “destaque do mês” na

parte externa dos restaurantes, jantar com o presidente mundial da empresa, receber um

telefonema do consultor parabenizando pelo resultado da unidade são ações de

reconhecimento que todos os funcionários do McDonald’s almejam.

2) Recompensa: reconhece os resultados de cada público, por meio da moeda do

programa – McGranas, que são convertidas em prêmios. Possibilita a aquisição de produtos
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que a maior parte dos funcionários não teriam condições financeiras de fazê-lo como TV 29”,

mini-system, bicicleta, microondas, entre outros.

3) Motivação: devido a preocupação constante com essa questão, a empresa criou

uma ação chamada de “Portas Abertas”, em que todos os funcionários podem falar

abertamente sobre todos os programas motivacionais. Como nos restaurantes também existe

esta preocupação, foi criada uma sessão de aconselhamento denominada “Rap Session”, em

que se elege um representante de turma (por turno de trabalho), que, uma vez por mês, senta

com seu gerente e discute alguns pontos levantados pelos funcionários. Todo o feedback é

realizado com a equipe por meio de comunicação impressa ou on-line.

No McDonald’s o reconhecimento tem um peso maior, pois na visão da empresa, seus

funcionários esperam ser reconhecidos diante de seus amigos e colegas de trabalho por uma

ação bem-feita. Claro que a recompensa e a motivação são importantes, no entanto, a sua

exposição diante de todos é muito mais cobiçada.

Em virtude disso, além das ações já citadas, existe também uma ação motivacional de

reconhecimento denominada “Prêmio Ray Kroc”, criada em 2006, específica para gerentes de

restaurante e gerentes de operação, com o objetivo de reconhecer o melhor desempenho do

Brasil. O premiado ganha uma viagem para Chicago, para conhecer o McDonald’s mundial,

além de um jantar com o presidente.

A empresa também oferece um plano de carreira claro, que possibilita a seus

atendentes crescimento e desenvolvimento profissional. A empresa também possui um plano

de participação nos resultados (PPR) extensivo a todos os funcionários. Todas as unidades são

avaliadas e separadas em grupos, de acordo com o volume de vendas. Esta avaliação é

revisada a cada três anos, para evitar distorções em razão do crescimento ou da queda de

vendas.
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Figura 7: Organograma de uma unidade McDonald’s

Fonte: a autora.
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3.2.5. Conceito Promocional

Mais do que uma empresa que faz hambúrguer, o McDonald’s é uma empresa de

gente que faz hambúrguer. Essa é a premissa que orienta toda a estrutura do programa, afinal,

a qualidade das pessoas reflete-se na qualidade dos produtos e, conseqüentemente, no

ambiente e na qualidade dos serviços. Além do mais, o programa prioriza todos os valores que

fazem parte da cultura da empresa. É, portanto, conceitual e promocional ao mesmo tempo.

Didático e divertido. Agrega valor, reconhece e recompensa.

A empresa promove pesquisas de clima organizacional para utilização de serviços e

departamentos específicos. Além de participar de pesquisas de mercado como a da Revista

Exame (Editora Abril) – As melhores empresas para se trabalhar e a Great Place to Work.

3.2.6. Meios de comunicação utilizados

Desde o lançamento de uma ação motivacional, o McDonald’s desenvolve meios de

comunicação para reforçar as regras, metas e prazos, e aplica esses mecanismos em diversas

mídias que possam atingir até o funcionário que está na ponta do restaurante - diante

do cliente.

Nos restaurantes, todo o material é concentrado na sala de break, local de acesso

exclusivo dos funcionários, que têm um período de 15 minutos de descanso a cada turno. É

neste local que eles realizam suas refeições.

Totalmente adequada ao perfil do público, a comunicação é objetiva, impactante e

jovial, concentrada em:

- Cartazetes para o mural

- Envio de e-mails marketing

- Adesivos

- Testeiras para computador

- Vídeos

- Cartas

- Site exclusivo McLand
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3.2.7. Resultados do Programa “Mc em Ação”

Em 2005, os resultados foram extremamente positivos, superando as expectativas

do McDonald´s:

• 30.000 funcionários envolvidos e 538 restaurantes participantes;

• mais de 1.000.000 de prêmios resgatados;

• crescimento do desempenho dos funcionários de 96,22% para 97,10%;

• crescimento da nota do Cliente Misterioso de 87% para 92%, garantindo

a satisfação do cliente;

• diminuição da taxa de turnover em 80%, ou seja, aumento da retenção

de talentos;

• aumento do conhecimento técnico e garantia do perfeito funcionamento

dos equipamentos em 95%.

3.2.8. Os programas de incentivo a vendas no McDonald’s

Os programas de incentivo a vendas são encarados como ações motivacionais pela

empresa McDonald’s, onde todos os participantes possuem claramente o conhecimento das

metas de vendas, do reconhecimento e da recompensa, caso sejam premiados.

Estes programas são desenvolvidos por gerentes de unidades, consultores e gerentes,

com base nos planos estratégicos da empresa. Normalmente são traçados no último trimestre

de cada ano, apresentados à diretoria e à presidência, e lançados em janeiro, simultaneamente,

em todos os restaurantes. A cada bimestre, a empresa promove reuniões com todos os

gerentes, para transmitir o andamento do programa.

As metas são definidas de acordo com o desempenho de cada unidade. O gerente do

restaurante as recebe e fica responsável pela divulgação à sua equipe. À equipe gerencial são

disponibilizadas todas as metas via Intranet. Já as metas dos atendentes de restaurante,

informadas diariamente pelo gerente, são fáceis de memorizar e variam de acordo com os

objetivos do período, como metas de vendas, com ações sazonais, conforme o produto
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(exemplo: sorvete para os dias ensolarados e torta para os dias chuvosos), meta de economia,

produção sem desperdício, entre outras.

Os resultados são mensurados no início do ano, com base nos objetivos atingidos no

mesmo período do ano anterior.

 Todo programa motivacional desenvolvido pela empresa, seja de incentivo a vendas

ou puramente de reconhecimento, utiliza técnicas de reforçamento. Os programas possuem

regras claras, com metas e prazos que devem ser cumpridos. O sucesso da ação motivacional

e sua credibilidade dependem destas técnicas de reforçamento, pois conceitos e regras claras,

aliados a prazos cumpridos, só trazem mais aceitação e credibilidade para futuras ações

motivacionais.

Caso as regras, metas e prazos não sejam atingidos, o funcionário não é recompensado

ou reconhecido. No entanto, devido ao trabalho motivacional desenvolvido pela empresa, ele

não fica desmotivado, ao contrário, esta punição faz com que se empenhe ainda mais para o

próximo desafio.

Com métricas de avaliação bem elaboradas e o trinômio motivacional (motivação,

reconhecimento e recompensa) balanceados corretamente, o McDonald´s desenvolve

programas motivacionais que valorizam seus empregados, conseguindo, assim, atingir os

objetivos propostos.

O McDonald´s, hoje, é sinônimo de pessoas felizes que trabalham motivadas. A

constatação disso é o alto investimento da empresa no desenvolvimento de ações para treinar,

motivar, reconhecer e premiar seus empregados.

Em resumo, vale reforçar que a utilização coerente do trinômio motivação,

reconhecimento e recompensa faz com que a empresa McDonald’s tenha uma equipe

motivada, e obtenha, conseqüentemente, crescimento nos mercados brasileiro e mundial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo foi realizado com o objetivo de oferecer uma reflexão a respeito da

utilização das técnicas de reforçamento nos programas motivacionais.

Na busca por pessoas motivadas no trabalho, as empresas desenvolvem

constantemente programas motivacionais, visando atingir seus objetivos de negócios. Os

aspectos da análise do comportamento, juntamente com as técnicas de reforçamento são

ferramentas importantes, utilizadas no desenvolvimento de tais programas motivacionais, por

gerar maior comprometimento dos funcionários com os objetivos traçados.

Assim, a questão-problema presente na pesquisa: como as técnicas de reforçamento

são utilizadas nos programas motivacionais desenvolvidos pelas empresas?

O objetivo geral é:

Analisar como as técnicas de reforçamento são utilizadas nos programas motivacionais

desenvolvidos pelas empresas.

E os objetivos específicos são:

• Compreender os conceitos de análise do comportamento (condicionamento

operante, reforço positivo e negativo e punição) e motivação;

• Identificar os métodos motivacionais de recompensa e reconhecimento utilizados

pelas empresas;

• Analisar e destacar a percepção dos funcionários atingidos por essas ações.

Buscou-se, assim, por meio do estudo de caso “Mc em Ação”, da empresa Mc

Donald´s, compreender e analisar como a empresa desenvolve seus programas motivacionais,

incluindo os programas de incentivo e como as técnicas de reforçamento estão presentes

nestes programas.
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O estudo de caso “Mc em Ação”, juntamente com os dados coletados por ocasião das

entrevistas em profundidade, nos possibilita concluir que a empresa McDonald´s considera na

sua estratégia organizacional a constante motivação de seus funcionários. O fato é que a

empresa desenvolve programas motivacionais há mais de 20 anos e, a partir de 2002 essas

práticas ficaram cada vez mais fortes, englobando todas as áreas da empresa.

O programa motivacional “Mc em Ação” foi fundamentado nos valores, na missão e

visão da empresa, visto que possui objetivos claros de valorização e motivação dos

funcionários. Toda ação é claramente discutida e aprovada pelos níveis gerenciais, no entanto,

a empresa mantém um canal aberto de comunicação com todos os funcionários, desde os

atendentes até os gerentes dos restaurantes.

Quando analisado e interpretado o estudo de caso, deparamos com ações que além de

valorizar o ser humano, também apresentam a dosagem correta na utilização do trinômio:

motivação, reconhecimento e recompensa. Por meio de ações como: “Olimpíada de Básicos”,

que alinha treinamento, recompensa e reconhecimento, a empresa consegue atingir seus

resultados de vendas, motivar sua equipe e reter talentos, sendo admirada por seus

funcionários. Destaca-se, ainda, a ação mais importante do programa – “All Star”, que

reconhece os melhores talentos de cada área do Brasil.

Buscamos identificar como as técnicas de reforçamento, como reforço - positivo e

negativo - e punição são utilizadas no desenvolvimento de programas motivacionais, cujo

objetivo foi o de oferecer respostas à questão da pesquisa apresentada no início do trabalho.

Por meio do estudo de caso, apoiado com as entrevistas em profundidade, foi possível

verificar que as técnicas de reforçamento são consideradas no desenvolvimento de tais

programas.

A utilização clara das técnicas de reforço positivo nos programas motivacionais

aparece na transparência das informações e no constante reconhecimento público, com a

entrega de troféus e medalhas, e até mesmo individualizado em reuniões periódicas com os

gestores. No entanto, também são utilizadas punições, quando um objetivo não é atingido.

Exemplificando, os empregados já foram penalizados não recebendo a Participação nos

Resultados, por não terem atingido o objetivo esperado.
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Mas, mesmo a punição é aplicada de forma correta, gerando um estímulo adicional

para que não ocorra novamente. Em especial no estudo de caso “Mc em Ação”, nos

defrontamos com várias ações em que o oferecimento de uma recompensa ou reconhecimento

é a contrapartida para o alcance de um objetivo específico. As técnicas de reforço positivo e

negativo são utilizadas para incentivar a constante busca pelo resultado esperado. Por outro

lado, o não atingimento desses objetivos faz com que não ocorra a recompensa ou o

reconhecimento. Isto não significa que os funcionários ficarão desmotivados, ao contrário,

durante as entrevistas notamos que, após uma punição, há maior empenho para buscar o

resultado no período seguinte.

A utilização de técnicas de reforçamento nos programas das organizações faz com que

os funcionários consigam atingir resultados positivos sem despender um esforço adicional

para isso, pois os comportamentos desejáveis são reforçados e os indesejáveis são extintos.

Assim, quando o funcionário do McDonald´s diz que se sente motivado e feliz por trabalhar

na empresa e que uma recompensa e reconhecimento é conseqüência de um bom trabalho,

enxergamos como a empresa está “moldando” o comportamento desejado por ela.

Ou seja, a empresa apresenta estímulos aos funcionários que vão ao encontro de suas

necessidades. Estes estímulos ocorrem sob forma de incentivo, como todas as ações do

Programa “Mc em Ação”, que oferecem recompensas intrínsecas ou extrínsecas para manter

os funcionários motivados e conseguir que eles respondam e se comportem para satisfazer tal

necessidade, conseqüentemente, a empresa consegue o resultado almejado.

Políticas claras, regras, procedimentos e prazos dão credibilidade à empresa e faz com

que seus funcionários se sintam importantes o tempo todo e envolvidos em todas as ações

motivacionais.

A empresa McDonald´s investe em pesquisas freqüentes e busca entender o

comportamento e as necessidades de seus funcionários. Por meio de ações como Portas

Abertas, Rap Session ou reuniões periódicas, escuta a opinião e sugestão de seus funcionários

e retorna com ações de melhorias. Prova disso, é o fato de estar no ranking das 100 melhores

empresas para se trabalhar, da revista Exame.

Compreendendo a análise do comportamento de seus funcionários, o McDonald´s
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aumenta o desempenho de sua equipe, pois consegue alterar o comportamento utilizando

estímulos antecedentes e conseqüências em seus programas de incentivo a vendas. Além de

conseguir alcançar os resultados almejados pela organização no Brasil e no mundo.

Em resumo, o estudo de caso “Mc em Ação” nos demonstra como as técnicas de

reforçamento são utilizadas nas empresas, no desenvolvimento de programas motivacionais,

visando a motivação, o reconhecimento e a recompensa a seus funcionários, a fim de entender

o comportamento e modificá-lo para atingir os resultados esperados pela empresa. Sempre

considerando o fator humano e as necessidades intrínsecas ou extrínsecas das pessoas, que é a

força motriz de qualquer empresa.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Pode-se afirmar que o estudo teve algumas limitações quanto a sua metodologia:

• Para um diagnóstico mais fidedigno e preciso da utilização das técnicas de

reforçamento nos programas motivacionais, seria necessário que as entrevistas fossem

realizadas com um número maior de funcionários da organização;

• Para um estudo profundo dos programas motivacionais desenvolvidos pela empresa,

faz-se necessária uma imersão do pesquisador no ambiente de estudo.

RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

Para a realização de um comparativo com o mercado como um todo, recomendamos o

desenvolvimento de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, para o levantamento de

informações para termos comparativos sobre o assunto.
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A – Roteiro das Entrevistas

Empresa: McDonald´s

Forma de pesquisa: entrevista

Público: gestores da empresa

1) O McDonald´s desenvolveu programas motivacionais nos últimos 5 anos?

2) Quais os tipos de programas motivacionais que são desenvolvidos pela empresa?

3) Por que sua empresa desenvolve tais programas motivacionais?

4) Dentre os citados, qual tem mais eficácia?

5) Vocês desenvolvem programas de incentivo a vendas?

6) Acreditam que o programa de incentivo a vendas é uma ferramenta motivacional?

7) Como são desenvolvidos os programas de incentivo a vendas?

8) Qual a relação/peso entre motivação, recompensa e reconhecimento em um programa

de incentivo a vendas?

9) Como vocês vêem a aplicação de técnicas de reforçamento (reforço positivo, negativo

e punição) no programas motivacionais?

10) Quando vocês desenvolvem um programa motivacional, as técnicas de reforçamento

são consideradas?

11) Sua empresa realiza pesquisas de clima organizacional?

12) Como é tratada a questão da motivação dos empregados?

13) A empresa possui um padrão motivacional que deve ser seguido por todas

as franquias?

14) Como é mensurado este resultado?

15) Quanto a empresa gasta anualmente no desenvolvimento de programas motivacionais?
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Público: funcionários

1) Você se sente motivado trabalhando no McDonald´s?

2) Se sim, o que o faz sentir desta forma?

3) Quais as ações que a empresa desenvolve que o motivam mais?

4) Você se sente parte importante da empresa?

5) Você conhece as normas e procedimentos, bem como a missão e a visão da empresa?

6) Você já participou de algum programa de incentivo a vendas?

7) O que você achou? Foi recompensador?

8) Você já sofreu alguma punição devido ao mau desempenho? Se sim, qual?

9) E já recebeu um reconhecimento? Se sim, qual?

10) Na sua opinião, a premiação era atraente e razoável comparada ao seu desempenho?

11) Como é o clima da sua empresa?

12) Você se sente feliz em trabalhar no McDonald´s?
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B – Transcrição das Entrevistas

B.1 – Responsável pelo Programa “Mc em Ação”

Empresa: McDonald´s

Forma de pesquisa: entrevista

Público: gestores da empresa

Entrevistado: Ricardo Serra

Cargo: Incentivos e Pesquisas / Departamento de Recursos Humanos

1) O McDonald´s desenvolveu programas motivacionais nos últimos 5 anos?

Resp.: Sim, a empresa trabalha com programas motivacionais desde 1981, porém, de 2002 em

diante essas práticas ficaram mais fortes e foram absorvidas pelo departamento de Recursos

Humanos. As campanhas ficaram cada vez mais fortes e outros departamentos da empresa,

como Marketing, Treinamento, Segmentos e Compras, passaram a disponibilizar verbas em

seus budgets para realizar ações focadas.

2) Quais os tipos de programas motivacionais que são desenvolvidos pela empresa?

Resp.: A Empresa realiza todos os anos ações de treinamento práticos e teóricos dentro de

todas as unidades espalhadas pelo Brasil, bem como ações de vendas e implementações de

novos produtos e nichos de mercado, além de campanhas com os nossos fornecedores.

3) Por que sua empresa desenvolve tais programas motivacionais?

Resp.: O McDonald`s Brasil e Mundial, sempre teve um foco muito forte em treinamento e

desenvolvimento de seus funcionários, com  o crescimento de suas unidades no País, tornou-

se de extrema importância criar programas motivacionais que abrangessem todos os

funcionários em diversas partes do País. Além das ações criadas pelo “Programa Mc em

Ação”, dentro de nossas unidades há outras ações diárias ou semanais criadas por nossos

gerentes. A empresa se preocupa em manter seus funcionários sempre motivados para obter

melhores performances.
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4) Dentre os citados, qual tem mais eficácia?

Resp.: O programa que tem mais eficácia para a empresa e para os funcionários é a ação All

Star. Esse programa tem duração de 8 meses e conta com a participação de mais de 30.000

funcionários. A ação chega ao seu final com os melhores funcionários do País, em cada

estação de trabalho como, por exemplo, melhor chapeiro, melhor fritador de batatas e assim

por diante. Durante o período da ação, os funcionários vão passando por fases e ganhando

muitos prêmios, além, é claro, de poderem viajar, conhecer e fazer amigos em várias cidades

brasileiras. O maior prêmio e o mais cobiçado é a bolsa de estudo, que os 31 melhores

ganham, além de 3 gerentes que ganham um curso superior.

5) Vocês desenvolvem programas de incentivo a vendas?

Resp.: Sim, a empresa desenvolve programas de ações a vendas, principalmente focadas em

produtos e segmentos específicos. Em 2006 foram 9 campanhas nacionais. Uma delas, a ação

Mais Batata, mais Prêmios, levou 6 gerentes para conhecer a fábrica da McCainn (fornecedor

oficial), na Argentina.

6) Acreditam que o programa de incentivo a vendas é uma ferramenta motivacional?

Resp.: Sim, dependendo de como ele é aplicado e divulgado. No McDonald`s nos

preocupamos em lançar cada ação focada em vendas para todas as unidades do Brasil e

sempre divulgar e reconhecer os melhores e enviar comunicados aos que estão com resultados

ruins, mas que têm chances de chegar ao topo.

O segredo da ação de vendas é não existir desigualdade para nenhum participante, assim

nossas metas estão sempre traçadas de acordo com o desempenho de cada unidade.

7) Como são desenvolvidos os programas de incentivo a vendas?

Resp.: Os programas de incentivo a vendas são desenvolvidos com gerentes de unidades, mais

consultores e gerentes com base nos planos estratégicos da empresa.

Normalmente eles são traçados no último trimestre do ano, apresentados à diretoria e à

presidência e lançados em todos os restaurantes em janeiro. A cada bimestre temos reuniões

com todos os gerentes quando são passados os acompanhamentos.
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8) Qual a relação/peso entre motivação, recompensa e reconhecimento em um programa de

incentivo a vendas?

Resp.: Nós, do McDonald`s, acreditamos que o reconhecimento tem um peso maior, pois

todos nós sempre imaginamos ser reconhecidos diante de nossos amigos e colegas de trabalho

por uma ação bem realizada. Claro que a recompensa e a motivação são importantes, porém a

sua exposição é muito mais cobiçada.

9) Como vocês vêem a aplicação de técnicas de reforçamento (reforço positivo, negativo e

punição) nos programas motivacionais?

Resp.: Eles devem existir sim, pois todo o programa tem que ter suas regras, reconhecimentos

e punições, pois o sucesso de toda ação motivacional é a credibilidade diante de todos os

participantes, assim, conceitos e regras claras, além de prazos cumpridos, só trarão mais

aceitação e credibilidade para as próximas campanhas.

10)   Quando vocês desenvolvem um programa motivacional, as técnicas de reforçamento são

consideradas?

Resp.: Sim, desde o lançamento nós desenhamos meios de comunicação para reforçar regras,

metas e prazos, e aplicamos esses mecanismos em diversas mídias que possam atingir até o

funcionário que está na ponta do restaurante, ou melhor, diante do nosso cliente.

11)   Sua empresa realiza pesquisas de clima organizacional?

Resp.: Sim, realizamos pesquisas de clima, de utilização de serviços e departamentos

específicos. Além de participar das pesquisas de mercado como Exame e Great Place to

Work.

12)   Como é tratada a questão da motivação dos empregados?

Resp.: Temos uma parte específica para essa questão, onde os funcionários podem falar

abertamente de todos os processos de incentivo e motivação.

13)   A empresa possui um padrão motivacional que deve ser seguido por todas as franquias?

Resp.: Na verdade, as nossas franquias seguem o mesmo modelo desenhado e desenvolvido

em unidades da rede. O franqueado tem a possibilidade de participar de algumas ou de todas

as ações.
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14)   Como é mensurado este resultado?

Resp.: O resultado sempre é mensurado por objetivos traçados no início e por metas do ano

anterior, dentro do mesmo período.

15)   Quanto a empresa gasta anualmente no desenvolvimento de programas motivacionais?

Resp.: A empresa tem investido mais de 5 milhões em ações de incentivo, nos últimos dois

anos.
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B.2 – Funcionários que participam do Programa “Mc em Ação”

Nome do Entrevistado 1: Giliard de Oliveira

Unidade: Paulista (AUG)

Cargo: Gerente de operações

Tempo de Empresa: 9 anos e 9 meses

1) Você se sente motivado trabalhando no McDonald´s?

Resp.: Sim, por causa dos desafios constantes.

2) Se sim, o que o faz sentir desta forma?

Resp.: Em 4 anos trabalhando no mesmo restaurante ocupei 4 funções diferentes. Cada dia

tem um desafio diferente, o que motiva constantemente.

3) Quais as ações que a empresa desenvolve que o motivam mais?

Resp.: O plano de carreira, oportunidade de crescimento constante, liderança de equipe

e os objetivos para conquistar resultados/prêmios.

4) Você se sente parte importante da empresa?

Resp.: Sim. Muito importante, pois sou responsável pela loja de rua, que tem o maior volume

de vendas na cidade de São Paulo.

5) Você conhece as normas e procedimentos, bem como a missão e a visão da empresa?

Resp.: Sim. Tenho conhecimento por meio de reuniões periódicas, e-mail e Portal do

Restaurante.

6) Você já participou de algum programa de incentivo a vendas?

Resp.: Sim, participei de todos. Entrei na empresa como atendente e hoje sou gerente de

operações.

7) O que você achou? Foi recompensador?

Resp.: É muito recompensador. Já ganhei vários prêmios como TV 29”, ventilador,

microondas, rádios, bicicletas, entre outros. Bens que não compraria com o meu salário.
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8) Você já sofreu alguma punição devido ao mau desempenho? Se sim, qual?

Resp.: Não. E se acontecer, ficaria mais motivado para buscar o resultado na próxima vez.

9) E já recebeu um reconhecimento? Se sim, qual?

Resp.: Sim, além de todas as promoções, já recebi ligações parabenizando pelo bom trabalho

e jantar com diretores.

10)   Em sua opinião a premiação era atraente e razoável, comparada ao seu desempenho?

Resp.: Não tem que ser uma questão de troca, se você conseguir algo mais deve ser encarado

como um extra. Não necessariamente precisamos fazer nosso trabalho em troca de algo. Já

possuímos nosso salário para a execução das atividades e cumprimentos de normas. A

premiação deve ser a conseqüência de um bom trabalho.

11)   Como é o clima da sua empresa?

Resp.: Existe muito estresse, porém este é combatido com o bom humor da equipe. Embora o

salário de um atendente seja pouco, o mesmo está sempre feliz por causa do ambiente

favorável de trabalho.

12)   Você se sente feliz em trabalhar no McDonald´s?

Resp.: Sim, pois  sinto valorização constante do meu trabalho, o que me proporciona

mudanças e crescimento profissional. A empresa não avalia o tempo de casa e sim a

competência.
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Nome do Entrevistado 2: Ivone de Melo

Unidade: Alameda Santos (ALS)

Cargo: Gerente de restaurante

Tempo de Empresa: 16 anos

1) Você se sente motivado trabalhando no McDonald´s?

Resp.: Sim, pois me sinto parte da empresa.

2) Se sim, o que o faz sentir desta forma?

Resp.: As ações envolvem a cadeia completa, desde os atendentes até o nível gerencial. Existe

até reconhecimentos fora do restaurante com premiações específicas, somente para os

gerentes, como o prêmio “Ray Kroc”.

3) Quais as ações que a empresa desenvolve que o motivam mais?

Resp.: O conjunto do “Mc em Ação”: treinamento, prêmios e reconhecimento. Além do plano

de carreira que possibilita você começar como atendente e chegar até gerente de restaurante.

Depois ainda tem a possibilidade de disputar cargos internos dentro da Universidade do

Hambúrguer para treinar a equipe gerencial.

4) Você se sente parte importante da empresa?

Resp.: Com certeza. O gerente é muito valorizado, pois está ligado diretamente aos resultados

da empresa.

5) Você conhece as normas e procedimentos, bem como a missão e a visão da empresa?

Resp.: Sim, são muito claros. Os objetivos e as metas são fáceis de memorizar. Também

existem links controláveis (Intranet) que a equipe gerencial tem acesso. Todo mês, acontece

uma reunião com os funcionários para passar o que aconteceu e os objetivos do próximo mês.

Diariamente os funcionários recebem suas metas e sabem o que tem que ser feito.

6) Você já participou de algum programa de incentivo a vendas?

Resp.: Todos, desde que era atendente.

7) O que você achou? Foi recompensador?

Resp.: Acho muito recompensador. Já ganhei muitos prêmios. O Programa de Participação



- 118 -

nos Resultados (PPR) é elegível a todos os funcionários. A avaliação é realizada pelo volume

de vendas da loja e é revista a cada 3 anos.

8) Você já sofreu alguma punição devido ao mau desempenho? Se sim, qual?

Resp.: Sim. Uma vez a loja que eu trabalhava não atingiu o resultado esperado e não recebeu

o PPR. Viu todos os outros restaurantes ganhando é isto foi muito chato, porém fez com que o

empenho do próximo ano fosse maior.

9) E já recebeu um reconhecimento? Se sim, qual?

Resp.: Sim. Recebi reconhecimento do consultor na ação do cliente misterioso – ligação

parabenizando e jantar com o consultor da área.

10) Em sua opinião, a premiação era atraente e razoável comparada ao seu desempenho?

Resp.: Acredito que a premiação não tem que ser algo de troca e sim encarado como algo

extra e muito importante.

11) Como é o clima da sua empresa?

Resp.: Possui um clima muito alegre. A equipe é formada por adolescentes.

12) Você se sente feliz em trabalhar no McDonald´s?

Resp.: Muito feliz!
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ANEXOS



- 120 -

Fotos das peças de comunicação do Programa “Mc em Ação”

Apresentamos a seguir algumas peças de comunicação desenvolvidas no programa

“Mc em Ação” do ano de 2006 para sustentação de todas as ações promocionais.

a) Logotipo do Programa “Mc em Ação”

b) Cartaz de lançamento “Mc em Ação 2006”
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c) Calendário motivacional contendo as informações do Programa

d) Book em formato PDF com as regras de cada ação motivacional do Programa “Mc em

Ação”
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e) Logotipo da ação motivação evento “All Star”

f) e-mail marketing do evento “All Star”enviado aos finalistas
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g) Logotipo da ação promocional “Olimpíada de Básicos”

h) Testeira para computador com mensagem da final regional Brasil da ação “Olimpíada de

Básicos”

i) Troféu e medalhas da ação “Olimpíada de Básicos”
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j) Logotipo ação “Equipamento do Bimestre”

k) Adesivos para fixação do objetivo “Equipamento do Bimestre”
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l) Placas de reconhecimento aos premiados da ação “Equipamento do Bimestre”

m) Premiação “Ray Kroc”
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n) e-mail marketing do prêmio “Ray Kroc” de 2005 aos vencedores

o) Cartas de reconhecimento do prêmio “Ray Kroc” de 2005 aos ganhadores
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p) McLand: o site virtual do Programa “Mc em Ação”

q) e-mail de lançamento da McLand
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r) Voucher “McGrana”

s) Cartaz Destaque do Mês
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t) Fotos de ações especiais: motivação,  reconhecimento e recompensa

Revisão de Textos e Copidesque: Vera Costa e Sissi Filassi.


