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RESUMO 

 

A remuneração variável é um incentivo em dinheiro utilizado em muitas organizações como 

recompensa pelo desempenho e motivação de seus funcionários. O objetivo geral da presente 

pesquisa é investigar como a remuneração variável influencia o comportamento e 

desempenho dos operadores, com base na Teoria do Reforço de Skinner, em uma empresa de 

contact center, na cidade de Fortaleza, no Setor de Recuperação de Crédito. A pesquisa é um 

estudo de caso, onde a metodologia foi de natureza qualitativa. A aplicação da pesquisa de 

campo, contou com uma amostra de 14 colaboradores. Foi identificado que os operadores não 

estão satisfeitos com o sistema de remuneração variável implementado na empresa alvo, mas 

que a gratificação é um incentivo para a motivação deles. A conclusão para este estudo é que 

os colaboradores pesquisados não ficam desmotivados quando não recebem a remuneração 

variável, pois buscam repetir desempenhos que atinjam as metas organizacionais. 

 

Palavras- chave: Remuneração Variável. Motivação. Desempenho. 

 

 



 8

ABSTRACT 

 

Variable compensation is an incentive cash used in many organizations as a reward for 

performance and motivation of its employees. The overall goal of this research is to 

investigate how the variable remuneration influences the behavior and performance of 

operators, based on the theory of reinforcement Skinner, in a contact center in the city of 

Fortaleza, in Sector Credit Recovery. The research is a case study where the methodology was 

qualitative in nature. The application of field research involved a sample of 14 employees. 

Was identified that operators are not satisfied with the variable compensation system 

implemented in the target company, but the bonus is an incentive for their motivation. The 

conclusion of this study is that the employees surveyed are not discouraged when they do not 

receive variable compensation, for repeat performances that seek to achieve organizational 

goals. 

 

Keywords: Variable Compensation. Motivation. Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações para atingir seus objetivos utilizam estratégias que aumentem o 

desempenho de seus funcionários e que possam mantê-los motivados na organização. A 

remuneração variável é uma forma de os indivíduos terem a possibilidade de serem premiados 

em dinheiro, por melhor performance vinculada ao atingimento das metas organizacionais. 

Conforme Wood Jr. e Picarelli Filho (2010, p. 101) esclarecem, “A política de remuneração 

de uma organização é um conjunto de diferentes formas de recompensa que se complementam 

e buscam alinhar atitudes e comportamentos com os objetivos organizacionais.” Ainda de 

acordo com os autores o principal objetivo desse tipo de gratificação, é de relacionar o 

desempenho do colaborador e a recompensa, como forma de motivação para o alcance das 

metas da organização. 

O comportamento motivado é essencial para que a performance do indivíduo 

resulte em produtividade. A implementação de um sistema de remuneração variável, deve ser 

claro, com metas e indicadores bem traçados (VILAS BOAS; BERNARDES DE 

ANDRADE, 2009). As empresas podem incluir condições que complementem esse sistema. É 

uma forma de direcionar o comportamento do indivíduo com o perfil que a organização 

pretende ter em seu quadro de funcionários.  

Os colaboradores que possuem uma boa produtividade, podem em algum 

momento ter um desvio de comportamento, que resulte em punições. As premissas do sistema 

de remuneração variável existentes em uma organização podem levar em consideração 

indicadores que estejam relacionados a atitudes e postura do funcionário. Se o indivíduo 

obteve um desempenho de qualidade, mas que não atendeu à alguma condição prevista no 

sistema de remuneração variável da empresa, pode resultar na perda ou redução da 

recompensa. Para Wood Jr e Picarelli Filho (2010, p.108-109):  

Uma das premissas de qualquer programa de remuneração variável é que ele seja 
auto-sustentável, ou seja, que as metas definidas e o conjunto de indicadores a ele 
atrelado sejam capazes de gerar um fundo (financeiro) para o pagamento da 
remuneração variável. 
 

Para compreender a influência da remuneração variável na motivação das pessoas, 

a elaboração de um projeto científico é fundamental. De acordo com esse contexto, a questão 

norteadora da pesquisa é: Os colaboradores que tem bons desempenhos, mas que ficam 

inelegíveis ao recebimento de remuneração variável, tendem a ser pessoas desmotivadas na 

organização? 
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O estudo tem como objetivo geral investigar como a remuneração variável 

influencia o comportamento e desempenho dos operadores, com base na Teoria do Reforço de 

Skinner. 

Os objetivos específicos da pesquisa científica são: identificar o sistema de 

remuneração variável utilizado no Setor de Recuperação de Crédito, em uma empresa de 

contact center, situada na cidade de Fortaleza; investigar se a remuneração variável é um fator 

motivacional para os operadores, em uma empresa de contact center, situada em Fortaleza, no 

Setor de Recuperação de Crédito; analisar o modelo de remuneração variável aplicado  e 

discutir melhorias a partir da visão dos funcionários, de acordo com os dados que serão 

coletados e analisados. 

Conforme esclarecem Wood Jr. e Picarelli Filho (2010, p.38) sobre a gratificação, 

“À medida que o sistema de remuneração é alinhado ao contexto e à estratégia da empresa, 

constitui fator de harmonização de interesses, ajudando a gerar consensos e como alavanca de 

resultados.” Essa afirmação é relevante quanto ao assunto abordado e a pesquisa tem como 

justificativa analisar como o valor extra financeiro contribui no processo de desempenho e 

motivação do indivíduo. 

A natureza da pesquisa utilizada para realização deste estudo é qualitativa, 

utilizada na investigação de problemas que os dados estatísticos não conseguem representar 

(RODRIGUES, 2006). A pesquisa é um estudo de caso em uma empresa de contact center, 

situada na cidade de Fortaleza. Como procedimento, foi realizada uma pesquisa de campo, 

com fundamentação teórica bibliográfica. Para a coleta de dados foi formulado um 

questionário, que foi aplicado na amostra da pesquisa, com os operadores da empresa alvo. 

Eles tiveram bons desempenhos e ficaram inelegíveis ao recebimento de remuneração 

variável por não atender a alguma premissa presente no sistema. 

O segundo capítulo da presente monografia tem como tema o desempenho. São 

apresentados conceitos relacionados ao tema, os fatores que estão ligados à ele, os tipos de 

avaliações e métodos existentes vinculados ao desempenho humano nas organizações. 

O terceiro capítulo aborda a motivação, trazendo alguns conceitos, histórico e as 

principais teorias motivacionais. 

O quarto capítulo apresenta a remuneração variável. Explica a relação da 

gratificação com base no desempenho e os tipos de remuneração existentes. 

O quinto capítulo é a metodologia de pesquisa. Relata quais os métodos utilizados 

para se realizar o estudo, informando o universo e amostra da pesquisa. 
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O sexto capítulo é constituído da análise dos dados que foram coletados na 

pesquisa de campo. 

No sétimo capítulo são as considerações finais da pesquisa. Identifica ainda, se os 

objetivos do estudo foram alcançados e faz recomendações. 

Os resultados da pesquisa poderão contribuir para o sistema de remuneração 

variável aplicado na empresa estudada, como forma de aperfeiçoamento. 
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2 O DESEMPENHO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

O desempenho dos indivíduos quando avaliado nas organizações, implica no 

conhecimento da dinâmica comportamental individual, o trabalho a ser desempenhado e o 

ambiente da empresa em que essas ações ocorrem (BERGAMINI; BERALDO, 2007). Neste 

capítulo serão apresentados os fatores determinantes do desempenho humano nas 

organizações, além de métodos utilizados para avaliação de desempenho e sua relação com a 

motivação. 

 

2.1 Fatores ligados ao desempenho 

 

As empresas precisam de pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais. O 

desempenho gerado por seus colaboradores, precisa de acompanhamento, boa comunicação, 

metas bem elaboradas, recompensas, visando a boa produtividade. 

Desempenho segundo o Dicionário Aurélio é “S.m. 1. Ato ou efeito de 

desempenhar (-se). 2. Execução de um trabalho, atividade, empreendimento, etc., que exige 

competência e/ou eficiência [...] (FERREIRA, 1988, p.209). ” 

De acordo com Marras (2000) o desempenho está relacionado ao cumprimento e 

realização de metas que foram anteriormente definidas. Tem vínculo também com duas 

condições do ser humano, que é o “querer fazer”, ligado à motivação e o “saber fazer”, 

condição cognitiva que ajuda o indivíduo a executar com eficiência e eficácia algo.  

Para Bergamini e Beraldo (2007, p.36) “desempenho significa ação, atuação, 

comportamento.” Sua eficiência é resultado do nível de adequação e qualidade com que uma 

pessoa realiza determinada atividade. A eficácia do desempenho tem relação com o que as 

pessoas produzem, apresentando os resultados esperados. 

O desempenho humano depende de fatores que interagem entre si e estão 

presentes na organização e no indivíduo. Chiavenato (1994) esclarece que quando os 

objetivos organizacionais estão claros, e o indivíduo está motivado a executar as atividades 

definidas pela empresa, há um esforço individual. Este é eficaz agregado às habilidades do 

colaborador e se as condições do ambiente de trabalho não ocasionarem limitações. Os 

resultados alcançados pelo indivíduo sejam eles individuais, organizacionais, ou ligados às 

recompensas recebidas, geram satisfação. Essa satisfação poderá ser negativa ou positiva, e 

será determinante para a motivação em um novo desempenho.  
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Abaixo segue o processo de fatores que são determinantes para o desempenho 

humano:               

                  Figura 1 – Fatores determinantes do desempenho humano 
 

 

 

 

 
 
 

                   
 
                  Fonte: Chiavenato (1994). 

Ainda de acordo com Chiavenato (1994) a satisfação pode gerar um reforço 

positivo ou negativo, e apresenta alguns itens para os quais os gerentes devem atentar com 

relação ao desempenho humano nas organizações: 

a) desenvolver sistematicamente as habilidades e capacidades das pessoas como 
base fundamental para um desempenho eficiente e eficaz; 
b) remover continuamente as restrições ambientais que possam afetar negativamente 
o desempenho humano, como excesso de regras, regulamentos, supervisão cerrada, 
controles burocráticos, métodos e procedimentos mecânicos e tradicionais etc.; 
c) motivar e incentivar constantemente as pessoas para que dêem o melhor de suas 
habilidades na execução de tarefas; 
d) orientar o esforço das pessoas para um desempenho excelente ou pelo menos 
gradativamente excelente; 
e) avaliar o resultado do desempenho alcançado e recompensá-lo imediatamente ou 
corrigi-lo adequadamente, sempre buscando um reforço positivo para um 
desempenho excelente. O mau desempenho deve ser fruto de uma profunda 
avaliação para se remover as causas e origens da ineficiência ou ineficácia; 
f) a satisfação no trabalho é uma consequência do sucesso no desempenho das 
tarefas e da recompensa percebida[...] (CHIAVENATO, 1994, p.195). 

 
Segundo Gomez- Mejia et al (1998 apud Gil 2008) existem causas que prejudicam 

o desempenho. Primeiramente é dito que o desempenho é determinado por fatores referentes á 

habilidade e motivação, mas que os fatores situacionais externos ao empregado, como o apoio 

gerencial, podem de alguma forma impactar de forma positiva ou negativa a produtividade do 

indivíduo. A habilidade está ligada às características individuais da pessoa, como inteligência 

e grau de conhecimento do trabalho. No caso da motivação ela pode ser influenciada por 

fatores externos, como punições. Os fatores situacionais são aqueles ligados à estrutura da 

organização, como qualidade dos materiais, clima organizacional, dentre outros. Para o autor 

o desempenho depende desses três itens, e o esforço produzido por uma pessoa na execução 

de suas tarefas pode ser prejudicado caso haja ausência ou escassez de um desses fatores. 

Motivação Esforço Desempenho Resultados Satisfação 

Restrições Ambientais 

Habilidades  
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Para Bergamini e Beraldo (2007), o desempenho humano precisa ser avaliado 

para que as organizações possam detectar diferenças de atuação dos indivíduos na execução 

de suas atividades no trabalho. Além disso, é a oportunidade das empresas aproveitarem o 

potencial individual das pessoas, fazer com que seus objetivos sejam atingidos com 

produtividade. 

 

2.2 Avaliações de desempenho 

 

A avaliação de desempenho é utilizada em diversas organizações como forma de 

monitorar a performance de seus colaboradores, identificar a possibilidade de melhorias e 

contribuir para que os objetivos organizacionais sejam atingidos. 

Segundo Pontes (2008) a avaliação de desempenho é uma forma de a organização 

firmar um contrato com seus funcionários referente aos resultados que ela deseja, acompanhar 

as metas propostas, sempre que preciso corrigir alguma falha, e avaliar o que foi gerado de 

resultado. O processo de avaliação promove o acompanhamento do trabalho desempenhado 

pelas pessoas e fornece feedback contínuo. 

De acordo com Gil (2008, p.149), “[...] a avaliação de desempenho elaborada a 

partir de princípios científicos possibilita uma abordagem mais racional do ser humano, livre 

das distorções próprias da avaliação feita com base apenas no senso comum”. 

Conforme colocação do mesmo autor, “entre o desempenho real e o desempenho 

esperado costuma ocorrer um hiato, que pode ser designado como discrepância de 

desempenho.” Essa discrepância em relação a cada colaborador da organização permite 

identificar situações onde existam dificuldades de integração entre empregados, de 

supervisão, de motivação, dentre outros. Essa identificação justifica a necessidade de 

desenvolver o processo de avaliação de desempenho dos colaboradores em uma organização. 

Segundo Robbins (2009) existem três critérios de categorias na avaliação de 

desempenho que serão mostrados a seguir: 

a) resultados individuais da tarefa: são aqueles em que o administrador deve fazer 

uma avaliação dos resultados que foram alcançados de acordo com as tarefas 

propostas; 

b) comportamentos: é de difícil avaliação principalmente quando está relacionada 

à ação de um funcionário. O desempenho grupal pode ser avaliado, mas torna-se 

muito complexo identificar a contribuição de cada colaborador; 
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c) traços: é um critério de avaliação que leva em consideração características 

individuais dos colaboradores como “confiança”, ter “boa atitude”, possuir 

“riqueza de experiência”, e é frequentemente utilizada nas empresas. 

As avaliações são instrumentos das organizações para acompanhamento de metas 

e são também essenciais para o colaborador acompanhar o desenvolvimento de seus 

resultados, aperfeiçoar suas habilidades e influenciar sua motivação. 

 Mc Gregor (1957 apud VROOM, 1997, p.164) afirma que a avaliação de 

desempenho é feita para atender as seguintes necessidades que estão ligadas ao indivíduo e 

organização: 

1.Fornecem julgamentos sistemáticos que justificam aumentos salariais, promoções, 
transferências e às vezes rebaixamentos e demissões. 

2.São uma forma de dizer ao subordinado como ele está se saindo e sugerir 
mudanças necessárias de comportamentos, atitudes, habilidades ou conhecimento 
da função; permitem que o subordinado tome conhecimento “da posição que 
ocupa” na opinião do chefe. 

3.Também estão sendo cada vez mais usados como base de instrução e 
aconselhamento do indivíduo por seu superior. 

 
Conforme o mesmo autor, as avaliações são uma forma não somente de apontar os 

pontos a desenvolver de um indivíduo, mas apontar seus pontos fortes, como forma de 

aprimorar suas potencialidades e fazer com que se sinta importante na organização. Os 

gestores quando aprendem a ajudar os seus colaboradores a integrar suas metas pessoais às 

necessidades da organização, terão uma satisfação por auxiliar a ambas. 

Através de uma experiência feita sobre avaliação de desempenho em uma 

empresa, Meyer, Kay e French (1965, apud VROOM, 1997) observaram que quando as metas 

são definidas entre gerente e colaboradores os resultados são mais significativos, em vez de 

simplesmente se discutir melhorias. O acompanhamento desses resultados positivos 

proporciona a melhoria do desempenho através de análises sempre que houver necessidade. 

Para Pontes (2008, p.26), “O papel dos gerentes é, justamente, o de planejar, 

liderar, facilitar, educar e acompanhar os resultados de sua equipe de trabalho.” 

 O objetivo da avaliação é aperfeiçoar o desempenho, além de proporcionar o 

desenvolvimento dos indivíduos e da própria organização. Para que esse processo tenha êxito 

é necessária a escolha de uma ferramenta de avaliação adequada. Caso os indicadores de 

avaliação não estejam claros, podem ocorrer falhas. A experiência do avaliador e a forma 

como é fornecido o feedback, são essenciais na eficácia da avaliação. 

Segundo Bergamini e Beraldo (2007, p.34) “A Avaliação de Desempenho nas 

organizações constitui-se, portanto, no veículo da estimativa de aproveitamento do potencial 

individual das pessoas no trabalho, e por isso, do potencial humano de toda a empresa.” 
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A avaliação de desempenho possibilita mensurar os resultados que o indivíduo 

produz através das atividades que são exercidas e para isso são utilizados métodos que 

permitem visualizar o desempenho de acordo com as metas que se deseja alcançar. 

 

2.3 Métodos de avaliação de desempenho 

 

São vários os métodos de avaliação de desempenho utilizados nas organizações. O 

tipo de avaliação escolhida é essencial para possibilitar a identificação de causas que afetam o 

desempenho. Permite também observar o comportamento desempenhado pelo colaborador em 

suas atividades. Segundo Bergamini e Beraldo (2007) o sistema adotado para avaliar o 

indivíduo, tem ligação direta com a qualidade dos dados que serão obtidos. A interpretação 

dos resultados contribui para o alcance dos objetivos organizacionais. Dentre os métodos 

estão: escalas gráficas, relatórios, escolha forçada, avaliação por resultados, pesquisa de 

campo e avaliação de 360 graus. 

 

2.3.1 Método das escalas gráficas 

 

O método de escalas gráficas é o mais antigo e sua forma de avaliação consiste em 

avaliar o indivíduo por meio de características ou fatores que são definidos. Esses fatores são 

estabelecidos de acordo com a descrição de desempenho, onde os indicadores de performance 

são mensurados em uma escala com variações de ruim a excelente (PONTES,2008). 

Esse tipo de avaliação é de fácil entendimento, pois sua aplicação é simples e 

permite avaliar o desempenho dos funcionários em relação às características mais 

consideradas pelas organizações. 

A escolha dos fatores que estarão contidos nas fichas de avaliação é feita com a 

participação da área responsável e dos líderes da organização. Dentre a lista apresentada, são 

selecionadas as dez características mais desejadas pelos líderes da empresa, que estarão 

listadas em cada ficha dos avaliadores. 

Com relação às escalas gráficas Gil (2008, p.154) diz que, “estas escalas podem 

assumir diferentes formatos. O que, no entanto, têm em comum é a indicação da variação das 

características dos empregados ao longo de um contínuo (do mais negativo ao mais 

positivo)”. A seguir segue exemplo do método da escala gráfica: 
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Figura 2 – Escala gráfica 

 
 Fonte: Gil (2008, p.155). 

Segundo Bergamini e Beraldo (2007) esse tipo de avaliação é muito adotado nas 

empresas, pois permite de forma imediata traçar o perfil de cada empregado. Mas os autores 

salientam que o método é inadequado, pois favorece o “efeito de Halo” e a “tendência 

central”. 

O “efeito de Halo” é definido como a tendência de julgamento que o avaliador 

pode ter com relação à pessoa avaliada. Se o indivíduo é um bom profissional o supervisor 

tende a atribuir-lhe notas altas. Se a impressão for negativa, há a propensão de o julgamento 

ter notas abaixo da média, por mais que o indivíduo tenha características que possam ser 

valorizadas positivamente. O processo de avaliação fica comprometido, pois não descreve 

com precisão o indivíduo em comparação aos demais. 

A “tendência central” ocorre quando o avaliador teme atribuir notas muito baixas 

aos indivíduos, com medo de prejudicá-los, ou então atribuir notas muito altas, com medo de 

comprometer sua carreira profissional. Nesse caso, o supervisor opta por utilizar notas 

medianas para julgar sua equipe, o que não permite diferenciar os indivíduos quanto aos seus 

pontos fortes e fracos. 

 

2.3.2 Relatórios 

 

Os relatórios são outro método de avaliação que consiste em relatar os pontos 

positivos e negativos do funcionário, apresentando seus resultados anteriores e sugestões de 

melhoria. De acordo com Robbins (2009, p.252), “a avaliação pode ser boa ou ruim tanto em 

virtude das habilidades de escrita do avaliador como do nível real de desempenho”. 
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Os procedimentos nesse sistema são mais simples, o que torna a avaliação rápida 

e deixa arquivada a opinião do avaliador. Apresenta também falhas, como tendência ao 

subjetivismo, são incompletos, os termos empregados não são claros, o que dificulta a 

tabulação dos dados coletados (GIL, 2008). 

Para padronizar as opiniões emitidas e evitar o subjetivismo, a avaliação pode ser 

feita em uma lista de observação dirigida. Segue abaixo exemplo: 

Figura 3 – Exemplo de lista de observação dirigida 

 
Fonte: Gil (2008, p.154). 

Esse modelo permite uma linguagem clara para os avaliadores, além de conter 

uma lista de itens significativos que possam caracterizar o desempenho dos funcionários. Os 

gestores terão a oportunidade de avaliar a eficiência do trabalho executado de cada empregado 

que está sob sua gestão. 

 

2.3.3 Método da escolha forçada 

 
Segundo Chiavenato (1994, p.200) o método da escolha forçada é elaborado da 

seguinte forma: 

Consiste em avaliar o desempenho por intermédio de frases descritivas de 
alternativas de tipos de desempenho individual. Em cada bloco existe um conjunto 
composto de duas ou quatro frases, no qual o avaliador deve escolher forçosamente 
apenas uma ou duas que mais se aproximam do desempenho da pessoa avaliada. 
 

Esse método é uma forma de avaliação onde o desempenho do indivíduo é 

mensurado através da escolha de frases que fazem descrição do seu desempenho individual 

(ROBBINS, 2009). 

Para Gil (2008) o método é simples, normalmente é empregado em empresas com 

um grande número de funcionários. A avaliação e observação contínua dos gestores tende a 

apresentar bons resultados nesse sistema. 
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As frases que fazem parte dos formulários são escolhidas através de estudos 

estatísticos, onde o método aplicado permite identificar os melhores e piores funcionários. 

Segue a seguir um exemplo do formulário para avaliação de desempenho por escolha forçada: 

Figura 4 – Formulário de avaliação de desempenho pelo método da escolha                  
forçada 

 
Fonte: Gil (2008, p.58). 

A aplicabilidade desse método é confiável, pois evita o subjetivismo do avaliador. 

Apesar disso, o sistema apresenta desvantagens, pois sua formulação é difícil, e por mais que 

se tenha precisão ao avaliar, ele não apresenta maiores informações sobre os pontos positivos 

do colaborador avaliado. 

 

2.3.4 Avaliação por resultados 

 
A avaliação por resultados conforme salienta Gil (2008) por mais que seja pouco 

utilizado, é indicado para as empresas que utilizam o planejamento estratégico. É feita uma 

negociação do desempenho entre chefia e subordinado de acordo com padrões de resultados 

que serão definidos. A partir dessa negociação, são determinados modelos de desempenho, a 

qualidade desejada e os prazos para o que foi produzido seja apresentado. 

Essa avaliação passa a ser realizada em períodos, onde são feitas reuniões para o 

acompanhamento dos resultados. Ao fim desse período é feito um resumo da produtividade 

que foi obtida e permite avaliar se o desempenho foi abaixo ou acima do esperado. 
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Sobre o método de avaliação por resultados, Gil (2008, p.160) esclarece que: 

O processo conclui-se com um plano para o desenvolvimento do empregado. Esse 
plano começa a ser elaborado não somente após o final do período avaliativo, mas 
também logo após as reuniões periódicas, e deverá considerar tanto a capacitação do 
empregado quanto o ambiente organizacional.  
 

A seguir segue exemplo de formulário que avalia o desempenho por resultados: 

Figura 5 – Formulário de avaliação de desempenho por resultados 

 
Fonte: Gil (2008, p.160). 

O método é qualitativo e a preparação do formulário tem o objetivo de esclarecer 

sobre as ações que são desempenhadas pelos indivíduos em suas tarefas e sua capacitação no 

ambiente de trabalho. 

 

2.3.5 Pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo é um método tradicional. Sua aplicação se resume em 

reuniões entre um técnico da área de recursos Humanos com cada gestor, para que o 

desempenho do indivíduo seja avaliado. Nos encontros são identificados os fatores que 

resultam no desempenho do colaborador, através da análise de fatos e situações (PONTES, 

2008). 

A avaliação permite o desenvolvimento profissional do funcionário, pois há a 

participação dos líderes da organização na descrição de seu desempenho. A vantagem desse 

método é em desenvolver lideranças na empresa em decorrência da avaliação de desempenho 

dos membros de suas equipes.  
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Após um período de aplicação do método, a presença de um técnico de Recursos 

Humanos não será mais necessária. Assim, os líderes ficarão inteiramente responsáveis pelo 

processo de avaliação dos funcionários. 

Para Pontes (2008) a utilização da pesquisa de campo é mais viável quando se 

pretende avaliar o desempenho dos indivíduos que apresentam performances que se destacam 

ou são ruins. O método permite identificar as causas desses desempenhos e a desenvolver 

ações de melhoria. 

A seguir segue exemplo de formulário utilizado na pesquisa de campo: 

Figura 6 – Formulário para método pesquisa de campo 

 
Fonte: Pontes (2008, p.76). 
 
Apesar de ser um método confiável, sua implantação é complexa, pois é 

necessária a participação de vários profissionais no acompanhamento do processo. O tempo 

utilizado na avaliação, tanto pelos gestores e técnico, é grande. Na prática fica inviável o líder 

fazer a pesquisa de campo de cada colaborador de sua equipe, juntamente com o profissional 

de Recursos Humanos.  

 

2.3.6 Avaliação 360 graus 

 

Outro tipo de avaliação amplamente utilizada é a avaliação de 360 graus. Essas 

avaliações segundo Robbins (2009, p.252) são atrativas, pois, “elas se inserem bem nas 
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organizações que implementaram abordagens de equipes de trabalho, de envolvimento dos 

funcionários e programas de qualidade”. A avaliação de 360 graus oferece ao funcionário um 

feedback de desempenho onde há a participação de toda a equipe na qual ele interage 

diariamente.  

Conforme Reis (2007) o método consiste em feedbacks que são fornecidos por 

indivíduos que tem diferentes considerações do comportamento da pessoa avaliada. A função 

do feedback é contribuir no desenvolvimento pessoal ou nas diferentes atividades que são 

oferecidas pelas organizações. 

Figura 7 – Fontes de feedback em um processo com múltiplas fontes 

 
Fonte: Reis (2007, p.61). 

Para Pontes (2008) a avaliação 360 graus utiliza múltiplas fontes de informações. 

A avaliação do indivíduo feita pelos líderes, colegas de trabalho, entre outros, leva o avaliado 

a refletir sobre suas ações e percepções que os demais têm dele. O feedback quando bem 

aplicado, resulta no crescimento do colaborador e de suas competências. 

Os fatores considerados no método consistem em mensurar comportamentos e 

outras características dos colaboradores, como: capacidade analítica, organização, 

planejamento, entre outros. Geralmente esses fatores tem ligação com análises das 

capacidades organizacionais e técnicas. 

A escolha dos elementos presentes no formulário de avaliação precisa ser 

escolhida de forma rigorosa, evitando a subjetividade na hora de avaliar. Além disso, a 

padronização dos elementos e do que será avaliado deve estar definido. 

De acordo com Pontes (2008, p.38) a avaliação 360 graus tem por objetivo “[...] 

proporcionar o confronto da autopercepção com a percepção de outros, e não somente com a 

de seu redor.” Através desse processo o indivíduo tem conhecimento de seus pontos positivos 

e daqueles que precisam de aperfeiçoamento. 

A limitação desse tipo de avaliação está em avaliar por meio de fatores ou 

competências, o que deixa de ser objetivo. A não preparação das pessoas para receber e 

fornecer feedback também pode prejudicar o sistema de avaliação. 
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2.4 Avaliação de desempenho x motivação 

 

Segundo Bergamini e Beraldo (2007) a motivação é intrínseca e se a organização 

não souber reter o indivíduo, o mesmo pode vir a desmotivar-se. Assim, a eficácia do 

comportamento no trabalho fica comprometida e a pessoa tende a se comportar de forma 

eficiente, executando apenas o que lhe foi proposto. 

Os autores salientam que quando a Avaliação de Desempenho for aplicada, é 

necessário ter consciência que os indivíduos estão interessados em sua própria automotivação. 

Isso é essencial para que a organização conte com pessoas motivadas. 

De acordo com Bergamini e Beraldo (2007, p.77) “para motivar as pessoas deve-

se estabelecer mecanismos de controle por meio dos quais recompensas sejam oferecidas pelo 

ambiente somente quando a pessoa se desempenhe eficientemente [...].” 

Os gestores têm interesse em identificar as principais motivações de seus 

funcionários e o conhecimento das necessidades das pessoas acarreta em altos níveis de 

eficiência nos seus departamentos. Avaliar o desempenho contribui para que os gerentes 

possam utilizar esse método na condução de seus colaboradores. 

As avaliações de desempenho são bastante adotadas nas organizações e quando 

bem implantadas resultam na verdadeira motivação para com o trabalho e empresa. 

Entretanto, o desempenho do indivíduo não será satisfatório caso os objetivos e 

metas organizacionais não sejam bem explicitados e não trouxer confiança sobre as 

recompensas que serão obtidas através dos esforços. Para Robbins (2009, p.250) “A avaliação 

de desempenho exerce um papel importante na influência sobre a motivação dos 

trabalhadores.” 

As organizações precisam deixar bem claro o que querem de seus funcionários e 

como será feita a avaliação de desempenho. O colaborador precisa sentir-se seguro de que os 

esforços feitos resultarão em boa produtividade, de acordo com os objetivos e metas da 

organização (ROBBINS, 2009). 
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3 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação é um fator a ser estudado nas organizações, pois ela está ligada ao 

desempenho exercido pelos indivíduos e no esforço que é aplicado para a execução de tarefas. 

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos e as principais teorias que estão atribuídas 

a esse tema. 

 

3.1 Conceitos e teoria 

 

As empresas necessitam de pessoas, mas também precisam criar condições para 

que esses indivíduos se sintam satisfeitos no exercício de suas funções e atividades no 

trabalho. A motivação é um dos grandes impulsionadores do comportamento das pessoas. 

A visão da Administração Científica sobre o comportamento do indivíduo 

explicava que a motivação no trabalho era influenciada somente por fatores ligados ao salário 

e recompensas de valores materiais. Após uma experiência feita em uma empresa, que ficou 

conhecida como, a Experiência de Hawthorne, feita por Elton Mayo e equipe, eles sugeriram 

uma nova teoria que diferentemente da primeira, dizia que o comportamento humano não era 

motivado por questões materiais e relacionadas a dinheiro, mas por recompensas sociais e 

simbólicas. Surgiu assim a Teoria das Relações Humanas (CHIAVENATO, 2003). 

A Teoria das Relações Humanas passou a ter como objetivo explicar as causas da 

motivação no comportamento humano no trabalho e quais consequências poderia ser 

percebido no desempenho do indivíduo através desse fator motivacional. 

Na visão de Chiavenato (2003, p. 119), “a motivação é a tensão persistente que 

leva o indivíduo a alguma forma de comportamento visando à satisfação de uma ou mais 

necessidades”. Essas necessidades são geradas através de um estímulo, que leva a produção 

de uma ação para se alcançar o objetivo desejado. 

Para Bergamini (1992) a motivação é gerada pelo movimento de vida psíquica 

quando o indivíduo busca algo e esse comportamento sempre tem um direcionamento. O fator 

motivacional está relacionado a fatores que existem na personalidade da pessoa e é 

determinante para as ações que serão tomadas. 

A mesma autora esclarece que quando os fatores que são da personalidade do 

indivíduo entram em ação, coloca em prática características individuais como a inteligência, 

instinto etc. Esse processo motivacional leva o indivíduo a recorrer a três níveis constituintes 

de sua personalidade: o consciente, o pré-consciente e inconsciente. 
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Bergamini (1992) faz algumas classificações e diz que os objetivos que são 

definidos normalmente na vida de uma pessoa são chamados de goals e o comportamento que 

é impulsionado para se atingir esses objetivos são classificados como drives. Essa força de 

impulsão faz com que o indivíduo supere supostos obstáculos que aparecem até atingir os 

objetivos iniciais. Esse processo de motivação é para alguns autores entendido como a reunião 

de atividades “consumatórias e instrumentais”. Segundo Bergamini (1992, p.110): 

São as atividades instrumentais que levam o indivíduo à atividade consumatória. Os 
drives são, portanto, atividades instrumentais que levam o ser motivado aos goals, 
ou atividades consumatórias, que, uma vez atingidas, podem desencadear novas 
atividades instrumentais, que visam a outras atividades consumatórias, 
provavelmente diferentes das primeiras. Essa idéia deixa claro que a cadeia 
motivacional é formada intermitentemente pelo comportamento humano. 
 

O bom desempenho de um indivíduo seja no trabalho, ou em outro meio, não é 

influenciado somente por suas habilidades que são externadas ou desenvolvidas, mas a 

motivação existente em cada pessoa pode explicar os bons resultados que ela venha 

apresentar. Robbins (2009, p.48) define motivação, “como a disposição para fazer alguma 

coisa, que é condicionada pela capacidade dessa ação de satisfazer uma necessidade do 

indivíduo”. 

O autor explica que a necessidade de uma pessoa gera uma tensão, levando a um 

estímulo individual, que por sua vez faz com que o indivíduo deseje atingir as metas que são 

definidas e que quando atingidas a necessidade é satisfeita, reduzindo a tensão. 

Segundo Vergara (2010) motivação é uma força que impulsiona na direção de 

algo, que nasce das necessidades individuais e está dentro das pessoas. A motivação pode ser 

despertada, estimulada, mas ninguém motiva ninguém, as pessoas é que se motivam ou não. 

O desempenho aplicado para a execução de alguma tarefa ou meta depende de 

algum motivo. Maximiano (2011, p.189) define que motivação para o trabalho, “é um estado 

psicológico de disposição, interesse ou vontade de perseguir ou realizar uma tarefa ou meta.” 

O autor complementa que a motivação é resultante de uma combinação de motivos internos e 

externos. Os primeiros estão ligados às necessidades, habilidades, aptidões das pessoas. Os 

motivos externos são aqueles que estão presentes no ambiente de trabalho, como a estrutura 

organizacional, as recompensas, dentre outros. 

A partir dessas definições acerca da motivação e sua influência no comportamento 

humano, estudos começaram a ser feitos para explicar várias atitudes dos indivíduos em seu 

ambiente de trabalho. A seguir serão apresentadas algumas teorias que ajudaram e até hoje 

são significativas acerca do comportamento motivacional das pessoas. 
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3.2 Teoria das necessidades de Maslow 

 

As necessidades humanas são fatores internos que motivam o comportamento do 

indivíduo, em busca da satisfação dessas necessidades. À medida que elas tornam-se maiores, 

a vontade em realizar o objetivo aumenta. A necessidade pode ser instrumental, quando é 

utilizada para satisfação de outra necessidade, ou são terminais, satisfazendo-se em si mesma 

(MAXIMIANO, 2011). 

A teoria fundamentada por Abraham Maslow no estudo da motivação é baseada 

nas necessidades humanas hierarquizadas em cinco categorias: necessidades básicas, de 

segurança, sociais, estima e autorrealização. Segundo Maslow as necessidades mais básicas 

devem ser satisfeitas antes das necessidades de níveis mais elevados. As necessidades da base, 

como fome e sede, são de fundamental importância. Satisfeitas essas necessidades iniciais, o 

indivíduo procura a satisfação de fatores ligados à segurança e abrigo. Após esse estágio, as 

pessoas buscam satisfazer as necessidades das relações interpessoais, como amizade, afeição. 

O indivíduo satisfeito com as interações sociais passa a buscar o reconhecimento e a sensação 

de autoestima. A última hierarquia categorizada por Maslow é a de autorrealização onde o 

indivíduo atinge a satisfação máxima (BOWDITCH; BUONO, 2006). 

Bowditch e Buono (2006, p.51) salientam que, “a principal qualidade dessa 

abordagem é o reconhecimento e a identificação das necessidades dos indivíduos para o 

propósito de motivar o comportamento.” Nem todos os indivíduos podem ser motivados 

igualmente, pois eles estarão em momentos e posições diferentes. As necessidades que estão 

no topo da hierarquia os indivíduos podem ter vontade de satisfazê-las fora do local de 

trabalho. A seguir segue uma figura que representa as necessidades hierarquizadas: 

                   Figura 8 – Pirâmide das necessidades humanas, uma idéia de Abraham Maslow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Maximiano (2011). 
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Maximiano (2011) ressalta que quando uma das necessidades não é alcançada 

resulta em frustação. Essa situação pode ter influência significativa sobre o comportamento 

motivacional de um indivíduo. Comportamentos como procura de um novo emprego, 

desânimo e atitudes agressivas, é resultado da não satisfação de uma necessidade.   

 

3.3 Teoria dos dois fatores de Herzberg 

 

A teoria proposta por Frederick Herzberg (1968 apud VROOM, 1997) relata que 

a motivação é composta pelos fatores higiênicos e motivacionais, mas que não estão 

relacionados entre si. Os primeiros são considerados extrínsecos ao trabalho, e envolvem, por 

exemplo, status, segurança e condições de trabalho. Os motivadores são intrínsecos ao 

trabalho e estão relacionados à responsabilidade, crescimento ou progresso. 

Herzberg em seus experimentos observou que os fatores que resultam na 

satisfação no trabalho são distintos dos fatores que levam à insatisfação. O oposto da 

satisfação no trabalho é ausência de satisfação, e o contrário de insatisfação no trabalho é a 

ausência de insatisfação. 

De acordo com Bowditch e Buono (2006, p.52) acerca da teoria motivação-

higiene explicam que são, “1) os aspectos do trabalho que podem evitar insatisfação mas não 

influenciam o crescimento e desenvolvimento dos empregados (fatores higiênicos); e 2) 

dimensões relacionadas ao trabalho que de fato incentivam tal crescimento (motivadores).” 

Os fatores intrínsecos são os que podem trazer a satisfação no trabalho ao 

indivíduo. Os fatores extrínsecos influenciam o estado de satisfação com relação ao ambiente 

de trabalho e reduzem a insatisfação (MAXIMIANO, 2011). 

Abaixo segue a relação dos fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos: 

Figura 9 – Teoria dos dois fatores, uma idéia de Herzberg 

 
Fonte: Maximiano (2011). 
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A teoria dos dois fatores explica que a estrutura e condições de trabalho não são 

determinantes para a motivação no trabalho. O desenvolvimento das aptidões e habilidades 

individuais, juntamente com a satisfação no trabalho, resulta na motivação do indivíduo. 

Segundo Chiavenato (2003) o desenvolvimento do profissional através de um 

trabalho desafiante, como a substituição de tarefas mais simples por tarefas mais difíceis 

(enriquecimento de tarefas) contribui para a satisfação profissional. Esse processo também 

depende de cada indivíduo, de como ele irá se adequar às mudanças. O enriquecimento de 

tarefas pode ocorrer com o acréscimo de atividades (forma vertical) ou eliminação de algumas 

atividades e inclusão de diferentes tarefas também complexas (forma horizontal). O 

enriquecimento de cargos também foi proposto Herzberg, que de acordo com Chiavenato 

(2003, p. 335) ele, “adiciona ou desloca para cima ou para os lados, envolvendo atribuições 

mais elevadas ou laterais e complementares.”. 

O enriquecimento de tarefas influencia na motivação, com aumento da 

produtividade, redução de absenteísmo, dentre outros. Mas pode gerar efeitos não desejáveis 

caso não tenha êxito no processo, resultando em aumento de ansiedade, conflito entre as 

expectativas pessoais e os resultados obtidos de acordo com as mudanças nas tarefas. 

 

3.4 Teoria da expectativa 

 

A Teoria da Expectativa, formulada por Victor Vroom, é baseada em três 

elementos que estão ligados à motivação do indivíduo: expectativa, instrumentalidade e 

valência. A expectativa é relacionada ao nível de esforço que o indivíduo desempenha em 

suas funções. A instrumentalidade tem relação com o desempenho e pelos resultados ou 

recompensas que serão obtidos. Por último a valência é definida como a importância que o 

indivíduo dá a determinado resultado ou recompensa (BOWDITCH; BUONO, 2006). 

Para Robbins (2009, p.60) essa teoria “sustenta, essencialmente, que a intensidade 

da tendência para agir de uma determinada maneira depende da intensidade da expectativa de 

que essa ação trará um dado resultado e da atração que esse resultado exerce sobre o 

indivíduo.” 

O foco teórico fundamenta-se em resultados e recompensas. Os indivíduos têm 

seus interesses pessoais, onde procuram a satisfação deles, e as empresas precisam observar se 

o que elas oferecem atende às necessidades das pessoas. O que determina o desempenho e o 

nível de esforço para se atingir metas estão nas expectativas individuais. 
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As organizações precisam administrar as recompensas, de acordo com as 

necessidades individuais e perfil de seus subordinados de forma a gerenciar a motivação. 

Toda meta bem estruturada pela empresa que ofereça uma recompensa que interesse ao 

indivíduo, resultará em um esforço, empenho do indivíduo para conseguir tal objetivo. A 

teoria nos faz compreender como funciona o esquema motivacional.  

Segundo Bowditch e Buono (2006) os pontos mais importantes que podem ser 

considerados da teoria da expectativa são as seguintes: 

a) todas as recompensas que são proporcionadas aos indivíduos com o intuito de 

motivar, devem ser desejadas por eles. Os gerentes precisam identificar as recompensas que 

são valorizadas pelos indivíduos; 

b) para os indivíduos deve ficar claro que diferenças ocorridas no desempenho 

real resultarão em diferenças nas recompensas; 

c) outra percepção que os indivíduos devem ter é que seus esforços terão como 

consequência um bom desempenho. Isso depende de vários fatores como bom treinamento 

dos funcionários, a gerência mostrar de forma clara as expectativas sobre o que ela espera de 

bom desempenho, dar ao indivíduo a sensação de segurança quanto a sua participação na 

organização. 

A teoria da expectativa é importante para entender o processo de motivação que 

ocorre nas organizações quando envolve recompensas; o esforço que o indivíduo aplica em 

decorrência de um objetivo especificado e que seja valorizado por ele. 

 

3.5 Teoria da equidade 

 

As organizações com intuito de estimular a motivação em seus colaboradores 

utilizam métodos de recompensas por desempenho. Uma das teorias que têm relação com esse 

processo é a teoria da equidade, formulada por Stacy Adams. Segundo Bowditch e Buono 

(2006) ela é baseada nos esforços que o indivíduo desempenha e nos resultados que são 

alcançados em comparação com os recursos e resultados de outros indivíduos. 

O comportamento de comparar os resultados com os de outro indivíduo, quando 

traz a sensação de desigualdade, faz com que a pessoa procure a equidade entre esforços e 

recompensas. Trabalhar mais, obter melhores recompensas ao buscar um novo emprego, por 

exemplo, é a forma encontrada de estabelecer essa equidade. De acordo com Bowdicth e 

Buono (2006, p.63), “a premissa subjacente é que em uma organização, as pessoas estão 

atentas umas às outras e têm capacidade para fazer tais comparações. ” 
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Para Robbins (2009) existem três categorias que estão envolvidas na teoria da 

equidade que foram classificadas em “o outro”, “o sistema” e “o próprio”. A primeira 

categoria está relacionada com indivíduos de empregos semelhantes na mesma empresa, que 

além do trabalho, podem ser do convívio pessoal como amigos e vizinhos. Através de 

conversas, e outros informativos, é possível comprar a remuneração recebida com as de outras 

pessoas. 

A categoria “o sistema” tem relação com as recompensas que são propostas pelas 

empresas, como a remuneração, e envolve a organização desse recurso e sua administração. 

A última categoria, classificada como “o próprio” refere-se aos esforços e 

resultados de cada indivíduo. Ela tem grande influência por fatores como experiência 

profissional anterior ou comprometimentos familiares. 

A teoria da equidade deixa claro que os indivíduos não se preocupam apenas com 

os seus resultados e recompensas, mas os comparam com as de outros indivíduos. O processo 

motivacional é influenciado pelas recompensas e podem proporcionar ao indivíduo um 

comportamento corretivo. Para Robbins (2009) se a pessoa perceber alguma injustiça com 

relação aos seus esforços aplicados e recompensas recebidas, em comparação aos resultados 

de outros indivíduos irá haver um comportamento para ajustar o equilíbrio. Esse 

comportamento pode ter como consequência um pedido de demissão, a busca por outro ponto 

de referência, induzir outros indivíduos a mudarem o esforço no trabalho e resultados, entre 

outros. 

A teoria da equidade resume que todo o esforço e desempenho que um indivíduo 

presta no trabalho e os resultados que ele obtém são comparados com de outras pessoas o que 

pode acarretar em mudanças no comportamento influenciando na sua dedicação ao trabalho e 

motivação. 

 

3.6 Teoria do reforço 

 

São muitas as teorias que procuram explicar o comportamento motivado de uma 

pessoa, sejam elas baseadas nas necessidades individuais ou relacionadas ao ambiente e 

processos organizacionais. 

A teoria do reforço, de Frederic Skinner, baseia-se no comportamento que o 

indivíduo apresenta em um determinado ambiente (condicionamento operante). Por mais que 

o comportamento inicial seja eventual, à medida que a pessoa conhece o ambiente e reage a 
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ele, os comportamentos serão reforçados e posteriormente repetidos (BOWDICTH; BUONO, 

2006). 

Para entender tal comportamento Skinner (2003) procurou explicar o 

comportamento humano e sua reação a determinadas situações. Os agentes externos foram 

definidos por ele como estímulo e o comportamento por ele controlado foi denominado 

resposta. A junção desses fatores ficou denominada reflexo. Segundo o mesmo autor um 

estímulo gera um comportamento, que seria uma resposta a qualquer movimento. 

Segundo o mesmo autor “os reforços” são eventos que fortalecem um 

comportamento e “condicionamento” são as mudanças que ocorrem devido a esse 

comportamento. 

Se os indivíduos são recompensados devido ao um determinado comportamento 

isso resultará numa relação entre comportamento e recompensa onde o modo de se comportar 

será contínuo. De acordo com a teoria, a motivação ou comportamento é decorrente desse 

comportamento (BOWDITCH; BUONO, 2006). Para os gerentes um tipo de recompensa que 

é oferecida pela pontualidade permite ao gestor ter um controle da falta de pontualidade. Para 

Bowditch e Buono (2006, p.61) “uma vez que essa perspectiva supõe que todos os 

comportamentos têm uma base de condicionamento operante, a motivação é reduzida para se 

identificarem necessidades e oferecerem as recompensas adequadas.” 

Os reforçadores podem ser positivos ou negativos. Segundo Bergamini (2008, 

p.58) “manipulando os reforçadores positivos e negativos existentes no ambiente extrínseco, 

aos quais são submetidos os seres vivos, é possível leva-los a exibirem os comportamentos 

desejados.” 

O reforço positivo está ligado à estímulos, ou adição de algo, como água e 

alimento, em uma determinada situação. O reforço negativo remove alguma coisa, como por 

exemplo, muito barulho, também em um determinado momento. Para os dois casos segundo 

Skinner (2003) a possibilidade de resposta é maior. O autor ainda destaca dizendo que se um 

industrial deseja que seus colaboradores não sejam absenteístas é necessário certificar-se que 

o comportamento deles esteja sendo reforçado, não somente em termos salariais, mas com 

boas condições de trabalho. 

A punição devido a um mau comportamento também é uma técnica muito 

questionável. O tipo de punição utilizada e a sua intensidade é feito para reduzir 

comportamentos não desejáveis. A punição tem a intenção de acabar com esses 

comportamentos. Para Skinner (2003, p. 199) “a longo prazo, a punição, ao contrário do 

reforço, funciona como desvantagem tanto para o organismo punido quanto para a agência 
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punidora”. Isso pode gerar comportamentos como ansiedade, predisposições de fugir ou 

retrucar, entre outros. 

Segundo Bowditch e Buono (2006) a punição teria a influência de evitar que maus 

comportamentos não se repitam, mas parece ter um efeito contrário nos indivíduos. Segundo 

estudos, quando o indivíduo sente que a punição foi muito rigorosa, tem como consequência 

uma queda no desempenho. 

Para firmar o comportamento mais rapidamente, é necessária a utilização de um 

reforço imediato e que tenha continuidade. As recompensas não devem demorar a ser dadas 

ao indivíduo. No reforço parcial e retardado, as recompensas podem ser dadas em intervalos 

fixos ou variáveis, e nele o comportamento tende a ser persistente. O êxito desse 

condicionamento operante depende dos comportamentos desejados e que os mesmos estejam 

diretamente vinculados às suas consequências. 

 Segundo a teoria do reforço, os métodos utilizados por gerentes que utilizam 

algum tipo de reforço, contribuem para o comportamento dos indivíduos nas organizações. Os 

reforços positivos vinculados aos comportamentos desejados podem fazer com que os 

gerentes aumentem a possibilidade de que tais comportamentos possam se repetir. 

Conforme Robbins (2009) o reforço é um fator de importante influencia sobre o 

comportamento humano. Nas organizações o esforço para cada tarefa e os comportamentos 

assumidos no trabalho é decorrente do comportamento do indivíduo.  

Em adição a teoria do reforço, Skinner versa sobre o impacto do dinheiro nesta 

teoria. As recompensas ligadas a dinheiro são positivamente reforçadores. O desempenho de 

um indivíduo pode ser reforçado devido a um trabalho onde a recompensa seja dinheiro ou 

bens. A possibilidade de execução de um determinado trabalho que foi solicitado aumenta 

devido às consequências de sua execução. A pessoa que solicitou o serviço só torna o 

pagamento possível com o serviço sendo feito pelo indivíduo. A recompensa é contingente à 

promessa de pagamento que é feita (SKINNER, 2003). Existem esquemas de remuneração 

que estão vinculadas à teoria que serão mostradas a seguir. 

O esquema de razão fixa é pelo pagamento de acordo com o número de unidades 

de trabalho completadas, onde é um método de reforço muito eficiente. Se a razão não for 

muito alta, isto é se o trabalho exigido por unidade de pagamento não for muito grande, e se o 

reforço for de quantia significativa, o ritmo de trabalho do indivíduo vai ser alto. 

O esquema de intervalo-fixo é aquele que é pago por dia, mês ou ano. Segundo 

Skinner (2003, p.421) “um reforço substancial em intervalos curtos é necessário antes de 

pagamentos espaçados, como um por mês, sejam eficientes.” 
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Os esquemas combinados são a combinação de esquemas de razão fixa e 

intervalo-fixo, onde um retifica a deficiência do outro. 

Os esquemas variáveis não são de fácil adaptação aos salários. São utilizados 

conforme Skinner (2003, p.422-423) “se o pagamento de dinheiro - tais como em bônus- 

estiver especificado em um contrato ou não for contingente ao comportamento de alguma 

outra forma.” 

O reforço diferencial da qualidade de trabalho diz que o salário é contingente a 

um comportamento próprio e ao grau de qualidade de habilidade. De acordo com Skinner 

(2003) o reforço adicional econômico, como bonificações, quando contingentes a um trabalho 

excelente, moldam o comportamento em direção à qualidade ou habilidade. 

Os fatores extra-econômicos esclarece o mesmo autor, são reforços que vão além 

do dinheiro pago pelas empresas. O funcionário que gosta do seu trabalho é reforçado não 

somente pela remuneração, mas pelas condições da estrutura em que trabalha, por seus 

colegas da organização, dentre outros. 

Conforme esclarece Skinner na teoria do reforço podem existir reforçadores de 

comportamento positivos e negativos e a remuneração está inclusa dentro do reforço positivo. 

No próximo capítulo será abordado o tema sobre remuneração variável e sua influência para o 

indivíduo. 
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4 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

 

As organizações adotam o sistema de recompensas em busca da satisfação de seus 

funcionários. Apesar de não ser uma tarefa fácil, cabe a organização saber administrar esse 

sistema. Segundo Beer e Walton (1989, apud VROOM, 1997) o indivíduo cria expectativa 

sobre o valor recebido, o que em parte, está ligado a sua satisfação. Neste capítulo serão 

apresentados conceitos de remuneração variável e sua relação com o desempenho. 

 

4.1 Histórico e conceitos 

 

Conforme Vilas Boas e Bernardes de Andrade (2009) relatam as recompensas 

consistem em um pacote de benefícios que a empresa coloca à disposição de seus 

funcionários. Entretanto, as organizações também utilizam meios punitivos para conseguir 

comportamentos desejados em seus colaboradores. 

Os autores afirmam que o sistema de recompensas deve levar em consideração a 

teoria de Skinner, do reforço positivo. Todo comportamento é definido pelas suas 

consequências, e que o reforço positivo direciona para os objetivos desejados. Mas, foi 

identificado nas empresas que as punições são mais utilizadas do que as recompensas como 

ação de aperfeiçoar a performance de seus colaboradores (VILAS BOAS; BERNARDES DE 

ANDRADE, 2009). 

A remuneração variável surgiu a partir do momento em que as empresas 

constataram que a remuneração fixa não motivava mais seus empregados. A base desse 

último tipo de remuneração se fundamenta em recompensa e punição. 

O sistema de remuneração variável nasceu nas organizações americanas e 

europeias na década de 1980. A remuneração era paga de acordo com os resultados obtidos 

pelos funcionários na realização de suas tarefas. 

De acordo com Bacher e Gross (1993, apud IVANCEVICH, 2008, p.329) a 

remuneração variável consiste em: 

Qualquer plano de compensação que ressalte o compartilhamento do sucesso 
organizacional, amplia as oportunidades de oferta de incentivos a grupos não 
tradicionais (por exemplo, funcionários não-executivos ou não-gestores) e funciona 
fora do sistema de reajuste da remuneração básica. 
 

Segundo Ivancevich (2008) o sucesso na implantação de remuneração variável 

depende de vários fatores. As empresas devem definir metas claras, em mensurações precisas 

e sua relação com o desempenho do indivíduo deve ser explícita.  



 41

Esse sistema é adotado em muitas empresas como um incentivo ao indivíduo, para 

que as metas e objetivos da organização possam estar sempre em linha com o que é exigido. 

Conforme esclarece Robbins (2009, p.79) sobre a remuneração variável, “Ela transforma 

parte dos custos fixos com a força de trabalho em custos variáveis, dessa forma reduzindo as 

despesas quando o desempenho cai.” 

Segundo Tashizawa et al (2001, apud Vilas Boas e Bernardes de Andrade, 2009, 

p.86) “Além de a remuneração variável não ser incorporada ao salário, ela permite conceder 

aumentos diferenciados a certos indivíduos ou setores, sem prejudicar a harmonia da estrutura 

salarial.” 

Para Chiavenato (2010) a remuneração variável é uma tendência nas organizações 

para remunerar seus colaboradores através do desempenho. Os resultados alcançados são 

divididos entre empresa e funcionários que contribuíram para atingi-los. 

De acordo com Chiavenato (2010, p. 316) “Remuneração variável é a parcela da 

remuneração total creditada periodicamente - trimestral, semestral ou anualmente - a favor do 

colaborador”. O autor complementa dizendo que esse sistema é seletivo e está vinculado ao 

que as organizações estabelecem de resultado. 

Wood Jr. e Picarelli Filho (2010, p.101) esclarecem que o objetivo da 

remuneração variável “[...] é vincular a recompensa ao esforço realizado para conseguir 

determinado resultado.” 

 Os autores salientam que esse sistema de incentivo tem relação com as mudanças 

que ocorrem nas organizações. Ele é significativo, pois busca a integração dos diversos níveis 

organizacionais e incentiva esforços para o alcance dos objetivos das empresas.  

A seguir, segue um resumo com a percepção de autores sobre a remuneração 

variável. 
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Quadro 1 – Resumo conceitual: remuneração variável 
Resumo conceitual: remuneração variável 

Autor Conceito Objetivo 

Bacher e Gross (1993, apud 
IVANCEVICH, 2008, p.239) 

"Qualquer plano de compensação que ressalte o 
compartilhamento do sucesso organizacional, amplia as 
oportunidades de oferta de incentivos a grupos não 
tradicionais (por exemplo, funcionários não-executivos ou 
não gestores) e funciona fora do sistema de reajuste da 
remuneração básica." 

A remuneração 
variável é uma 
forma de 
contemplar o 
colaborador 
que contribuiu 
para o alcance 
das metas e 
resultados 
organizacionais. 

Robbins (2009, p.79) 
"Ela transforma parte dos custos fixos com a força de 
trabalho em custos variáveis, dessa forma reduzindo as 
despesas quando o desempenho cai." 

Os incentivos que a 
organização oferece 
são proporcionais ao 
desempenho do 
funcionário. Caso haja 
variação de 
desempenho, os custos 
também variam. 

Tashizawa et al (2001, apud Vilas Boas e 
Bernardes de Andrade, 2009) 

“Além de a remuneração variável não ser incorporada ao 
salário, ela permite conceder aumentos diferenciados a 
certos indivíduos ou setores, sem prejudicar a harmonia 
da estrutura salarial." 

Permite que haja 
variações de valores da 
remuneração, de 
acordo com as 
premissas que a 
empresa estipula. 

Chiavenato (2010) 
"Remuneração variável é a parcela da remuneração total 
creditada periodicamente - trimestral, semestral ou 
anualmente - a favor do colaborador." 

As empresas têm a 
opção de creditar a 
remuneração variável, 
seguindo as condições 
e períodos adotados 
por elas. 

Wood Jr.  e Picarelli Filho (2010, p.101) "[...] é vincular a recompensa ao esforço realizado para 
conseguir determinado resultado." 

Se a remuneração 
variável é vinculada ao 
desempenho, permite 
que o colaborador 
busque melhores 
resultados, o que 
contribui nos objetivos 
da organização. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2014). 

 

4.2 Remuneração variável baseada no desempenho 

 

As recompensas na visão das organizações é uma forma de motivar determinados 

comportamentos dos indivíduos. O que as empresas precisam entender é em qual momento 

essas formas de incentivos irão proporcionar motivação nos seus funcionários. 

De acordo com Beer e Walton (1989, apud VROOM, 1997, p.21) foi formulada 

uma teoria sugerindo as condições necessárias para a motivação dos funcionários: 
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1.Os funcionários precisam acreditar que o desempenho eficaz (ou um determinado    
comportamento específico) levará ao recebimento de uma bonificação ou à 
aprovação dos demais. 

2.Os funcionários precisam considerar atraentes as recompensas oferecidas. Alguns 
podem desejar promoções porque buscam poder, mas outros podem desejar 
alguma forma de benefícios, por exemplo, um fundo de pensão, pois são mais 
velhos e desejam segurança na aposentadoria. 

3.Os funcionários precisam acreditar que um determinado nível de esforço 
individual os fará alcançar os padrões de desempenho da empresa. 

 

Apesar de essa teoria ser antiga, ainda é muito válida, pois as questões elencadas 

estão presentes ainda hoje nas organizações. Os fatores como desempenho e recompensas 

estão ligados aos objetivos e incentivos organizacionais, respectivamente.                                                                                                                             

 Ainda de acordo com os autores, recompensar funcionários com base no 

desempenho está relacionado ao comportamento que as empresas desejam motivar. Além 

disso, é uma maneira de manter os funcionários atraídos pelos resultados. A remuneração 

relacionada ao desempenho contribui para reter as pessoas de bom desempenho e os que 

apresentam performances ruins tendem a ficar desestimulados. 

Segundo Ivancevich (2008) a remuneração variável paga com base no 

desempenho é um motivador significativo, pois os funcionários com melhores resultados 

tendem a ganhar maiores valores de recompensa. 

Para Wood Jr. e Picarelli Filho (2010) o objetivo da remuneração variável é 

conseguir alinhar e concentrar esforços para a melhoria do desempenho organizacional. O 

vínculo entre a performance e o tipo de recompensa, fazem com que os indivíduos busquem 

sempre melhorar seus resultados. O que foi produzido permite ser partilhado nesse sistema, 

além de alterar custo fixo em variável. 

Os sistemas de remuneração variável podem ser classificados em duas formas: 

remuneração variável de curto prazo e de longo prazo. 

 

4.2.1 Remuneração variável de curto prazo 

 

De acordo com Wood Jr. e Picarelli Filho (2010) esse tipo de remuneração é 

vinculado ao alcance de objetivos em um determinado período. Pode assumir várias formas, 

como: incentivos por projetos, comissionamento para área de vendas, participação nos lucros 

e/ou resultados, dentre outros. 

Esse sistema busca a interação de bonificações com a prática administrativa.  O 

bônus que o indivíduo recebe tem relação com objetivos que foram antes negociados. A 
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utilização de uma fórmula para decifrar o que foi produzido em recompensas, é estabelecida 

em comum acordo. 

Segundo Wood Jr. e Picarelli Filho (2010, p.103), sobre o plano de bônus, 

afirmam que: 

Um plano de bônus é, geralmente, estruturado sob forma de uma árvore de 
indicadores: a partir de um conjunto de indicadores corporativos que a empresa 
planeja atingir no próximo período, desmembram-se esses indicadores corporativos 
em indicadores de diretorias ou áreas. 
 

Essa prática é utilizada há muito tempo e sua aplicação ultimamente ganhou um 

maior estímulo por conseguir fortalecer algumas práticas existentes na organização como, por 

exemplo, participação e trabalho em grupo. 

A participação nos lucros e/ou nos resultados está inserida nessa forma de 

remuneração. Por estar ajustada à Lei, permite que os gerentes das organizações utilizem esse 

programa para promover o estímulo do comprometimento com o alcance de objetivos 

organizacionais. Além disso, possibilita à empresa aproveitar as vantagens de diminuição de 

encargos trabalhistas e sociais. 

De acordo com Chiavenato (2010) concorda com Wood Jr. e Picarelli Filho, esse 

programa é uma forma de remuneração flexível que tem relação com o desempenho do 

colaborador na busca dos objetivos organizacionais.“A participação nos resultados significa 

uma porcentagem ou fatia de valor com que cada pessoa participa dos resultados da empresa 

ou do departamento que ajudou a atingir por meio do seu trabalho pessoal ou em equipe” 

(CHIAVENATO, 2010, p.330). 

  O mesmo autor esclarece que o funcionamento desses programas depende do 

comprometimento dos indivíduos. O uso desse tipo de remuneração faz uma avaliação do 

funcionário, e permite identificar se o mesmo utiliza corretamente as ferramentas da empresa. 

A forma que o funcionário é reconhecido por sua contribuição na organização, através do 

pagamento em dinheiro, é uma forma de retroação.  

 

4.2.2 Remuneração variável de longo prazo 

 

A remuneração variável de longo prazo tem relação com a obtenção de resultados 

que valorizem a empresa e que contribua a reter funcionários. Bônus com pagamentos de 

longo prazo e participação acionária são exemplos das formas que esse tipo de remuneração 

pode assumir (WOOD JR; PICARELLI FILHO, 2010). 
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Esse tipo de recompensa consiste em pagamentos que ultrapassam o prazo de um 

ano ou onde é feito um depósito na conta previdenciária do funcionário. 

A participação acionária está inclusa nesse sistema de remuneração. Os executivos 

que recebem ações se preocupam com suas variações de valores, decorrentes do mercado 

financeiro. Para Wood Jr. e Picarelli Filho (2010, p.112) “A participação acionária, é portanto, 

uma forma complexa e sofisticada de remuneração, mas que, se bem projetada, pode gerar, 

para a empresa e seus funcionários, grandes benefícios a médio e longo prazo”. 

Segundo Chiavenato (2010) muitas empresas propõem a oferta de suas ações que 

são vendidas ou transferidas, à seus funcionários. A principal meta é fazer com que o 

empregado também seja acionista da empresa. 

Ressalta ainda, que existem dúvidas legais quanto à participação do empregado 

nas ações da empresa. Esse processo pode ser entendido como salário indireto ou participação 

nos resultados. Caso seja visto como a segunda opção, não haverá aplicação de encargos e 

esse incentivo pode ser firmado entre sindicatos e ampliado para os demais funcionários da 

organização. 
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5 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no trabalho científico é essencial para identificar como 

foi realizado o processo de pesquisa. Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.216) os trabalhos 

científicos devem ter as seguintes características: “Serem inéditos ou originais e não só 

contribuírem para a ampliação de conhecimentos ou compreensão de certos problemas, mas 

também servirem de modelo ou oferecerem subsídios para outros trabalhos.” A partir dos 

dados que serão obtidos e analisados, haverá uma recorrência à fundamentação teórica para 

explicar os resultados. Neste capítulo será feita a apresentação da empresa estudada, o método 

de pesquisa foi utilizado para se atingir os objetivos deste estudo. 

 

5.1 Pesquisa 

 

5.1.1 Natureza da pesquisa 

 

A abordagem de pesquisa que foi utilizada pode ser classificada em pesquisa 

qualitativa. A pesquisa qualitativa de acordo com Rodrigues (2006) não utiliza recursos 

estatísticos para explicar o problema. Esse método é utilizado quando os dados estatísticos 

não conseguem representar o problema da investigação. Opiniões, comportamentos, e 

aspectos psicológicos, são alguns exemplos de problema desse tipo de pesquisa. 

Conforme esclarece Creswell (2010, p.26) “A pesquisa qualitativa é um meio 

para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema social ou humano.” 

 

5.1.2 Objetivo da pesquisa 

 

O objetivo utilizado nesse estudo é o de pesquisa descritiva.  Para Rodrigues 

(2006) a abordagem feita descreve fenômenos ou estabelece relações entre variáveis. “A 

pesquisa descritiva é usada, por exemplo, para descrever características de um determinado 

grupo e estudos de opinião, de motivações, de mercado e socioeconômicos (RODRIGUES, 

2006, p. 90). ” Nesse tipo de pesquisa não há manipulação de variáveis, elas se apresentam de 

forma espontânea. 
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5.1.3 Estudo de caso 

 

A pesquisa foi desenvolvida através de estudo de caso em uma empresa de 

contact center na cidade de Fortaleza, no Setor  de Recuperação de Crédito. Segundo YIN 

(2001, apud GIL, 2009, p.54) o estudo de caso, “É encarado como delineamento mais 

adequado para investigação de um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, 

onde os limites entre fenômeno e o contexto não são claramente percebidos. ” 

De acordo com Stake (1995, apud Rodrigues, 2006, p.38) “Estudos de caso são 

uma estratégia de investigação em que o pesquisador explora profundamente um programa, 

um evento, uma atividade, um processo ou um ou mais indivíduos. ” As informações foram 

obtidas através da coleta de dados feita pelo pesquisador, durante um período de tempo. 

O levantamento bibliográfico foi utilizado na fundamentação teórica do estudo. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 57) “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do 

que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. ” 

Para o trabalho foi utilizado como procedimento a pesquisa de campo. De acordo 

com Vergara (2013, p.44), “... os tipos de pesquisa... não são mutuamente excludentes. Por 

exemplo: uma pesquisa pode ser, ao mesmo tempo bibliográfica, documental, de campo e 

estudo de caso. ” Conforme Marconi e Lakatos (2010, p.69) ela “Consiste na observação de 

fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e 

no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los. ” Os autores ressaltam 

que o objetivo da pesquisa de campo é conseguir informações sobre um determinado 

problema, onde há a procura de resposta, comprovação de uma hipótese ou descobrir novos 

fenômenos. 

 

5.2 Caracterização da empresa¹ 

 

A empresa alvo desta pesquisa optou pela ausência de identificação devido à           

competitividade de mercado, mas disponibilizou todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do presente estudo. A citada empresa presta serviços de contact center, 

desenvolvendo uma relação de consultoria com os clientes que adquirem seus serviços e tem 

o intuito de otimizar o relacionamento com esses consumidores. 

_______________________ 

 ¹ Fonte: Site e intranet da empresa. 
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Ela desenvolve serviços de atendimento, ativo ou receptivo, incluindo 

atendimento ao cliente, vendas por telefone, suporte técnico, setores de cobrança, retenção e 

internet.  

A Companhia, pensando no futuro, investe em tecnologia e no quadro de 

funcionários que compõe sua estrutura. Sua participação no mercado foi ampliada com 

unidades operacionais no exterior, buscando, estreitar o relacionamento com seus clientes e 

diferenciação na oferta de seus serviços. 

A empresa opera na Argentina, Brasil, Colômbia, e Peru. No Brasil, está presente 

em 9 estados e no Distrito Federal. 

Em Fortaleza, possui duas unidades, com mais de 5 mil funcionários, distribuídos 

em setores administrativos e operacionais. Elas prestam serviços de call center para clientes 

de empresas de diversos segmentos, como bancos, loja de varejo e telefonia. A primeira 

unidade, onde se encontra o universo desta pesquisa, presta serviços em sua maior parte para 

empresa de telefonia. Para tanto, conta com departamentalização em 4 segmentos: A, B, C e 

Setor de Recuperação de Crédito. Este último segmento, de Recuperação de Crédito, é o locus 

da presente pesquisa. A segunda unidade presta serviços a outros clientes, como bancos e 

lojas. 

O Setor de Recuperação de Crédito, do contact center² situado em Fortaleza, 

universo desta pesquisa, existe desde o ano de 2002. O setor é divido em três coordenações. A 

diferença entre elas são os clientes a que atendem, de acordo com o perfil do histórico do 

devedor, seguindo também as regiões do país onde estão situados esses consumidores. Neste 

setor de cobrança, os serviços e atendimentos oferecidos são para empresas de telefonia e 

produtos vinculados a ela. A seguir, o esquema de como são feitas as divisões neste segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

² Contact center: oferta serviços diferenciados de atendimento ao cliente, investindo em tecnologia. Utiliza 
diversos canais de interação e relacionamento para atender seus consumidores, além do contato via telefone, 
como internet, e-mail, dentre outros. 
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Figura 10 – Esquema de estrutura do Setor de Recuperação de Crédito 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2014). 
 

Em cada Coordenação, de acordo com a Figura 10, existem operações que 

compõem essa divisão. Na primeira Coordenação, existem 2 operações, uma que atende 

clientes de telefonia fixa e a outra voltada para o atendimento de telefonia móvel. 

Na segunda Coordenação, são 2 divisões operacionais. A primeira atende clientes 

que estão sendo cobrados também pela concorrência (empresas terceirizadas) e a segunda 

oferta descontos para clientes que possuem contas atrasadas com um período elevado. 

A terceira Coordenação também possui a mesma quantidade de operações das 

demais. Uma que atende telefonia móvel e fixa de novos clientes e a segunda operação que 

faz cobrança a consumidores que possuem contas pendentes a partir de 95 dias de atraso. 

A remuneração variável foi implantada em 2002 no Setor de Recuperação de 

Crédito como forma de estimular os operadores a melhor performance em suas atividades, 

para o atingimento de suas metas e aumento do índice de êxito dos objetivos organizacionais. 

Primeiramente, a remuneração variável era paga para os colaboradores, por grupo 

de operação que obtinha sucesso na quitação das contas em atraso por parte dos clientes 

abordados. A desvantagem desse modelo era que se um operador tivesse seu índice individual 

de abordagem a clientes bem sucedido, ou seja, estes clientes pagando suas contas em atraso, 

porém a Operação do qual estes operadores pertencem não tivesse atingido suas metas, ele 



 50

não recebia a gratificação. Após a visita de um consultor o modelo de remuneração variável 

sofreu mudanças, com o intuito de contemplar um maior número de colaboradores.  

A nova forma então, passou a ser calculada pela performance dos operadores em 

grande parte das operações, com base no valor gerado pelo pagamento feito pelos clientes de 

suas contas em atraso e tempo trabalhado por estes operadores. As metas são de acordo com a 

operação a qual os operadores pertencem, onde os mesmos ficam elegíveis para receber a 

remuneração, de tabelas específicas. Além disso, há premissas que compõe o sistema de 

gratificação e que serão descritas no próximo capítulo. 

 

5.3 População e amostra 

 

A amostra da pesquisa são os operadores de um contact center, situado na cidade 

de Fortaleza-CE, do Setor de Recuperação de Crédito. De acordo com Marconi e Lakatos 

(2010, p.27) “O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser 

investigado, e a amostra, porção ou parcela do universo, que realmente será submetida à 

verificação, é obtida ou determinada por uma técnica específica de amostragem.” 

Participou da amostra um total de 14 operadores que atuam no setor de cobrança. 

Eles tiveram bons desempenhos, de acordo com a meta da operação. Eles deixaram de receber 

remuneração variável devido a alguma exigência não atendida e que faz parte da premissa de 

recebimento do incentivo em dinheiro. A investigação sobre essa amostra é verificar se esses 

colaboradores tendem a ser pessoas desmotivadas na organização. Os colaboradores em 

questão deixaram de receber a remuneração no período de outubro 2013 à janeiro de 2014. 

Com isso puderam ser apresentados seus desempenhos nos meses posteriores ao mês em que 

deixaram de receber a gratificação e assim, mostrar a evolução ou não em seus resultados. 

 

5.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Como instrumento de coleta de dados será utilizado o questionário. Segundo 

Rodrigues (2006) o questionário é um método de coleta de dados, que relaciona as questões 

formuladas com os objetivos da pesquisa. O autor complementa dizendo que o questionário 

pode conter questões objetivas, ou subjetivas, estas que proporcionam uma maior liberdade de 

resposta. 
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De acordo com Marconi e Lakatos (2010), o questionário consiste em perguntas 

que são listadas, que devem ser respondidas pela amostra do estudo, sem a presença do 

pesquisador. 

Esse método apresenta vantagens como obtenção de repostas rápidas, abrange um 

maior número de pessoas ao mesmo tempo, economiza tempo, mantém o anonimato do 

indivíduo avaliado, não há influência do pesquisador, dentre outros. 

As questões utilizadas no questionário totalizam 11 perguntas objetivas e 1 

questão subjetiva. Para análise dos dados obtidos será utilizada a escala de Likert. De acordo 

com Marconi e Lakatos (2010, p.109) esse método consiste: 

1. Elaboração de um grande número de proposições consideradas importantes em 
relação a atitudes ou opiniões, que tenha relação direta ou indireta com o objetivo a 
ser estudado. 
 

Dessa forma é possível graduar a resposta de cada colaborador com relação à 

questão indagada. 

As questões formuladas tiveram vínculo com o objetivo geral, os específicos e 

com a questão norteadora da pesquisa. Primeiramente foram elaboradas questões que 

levassem em consideração a avaliação de desempenho (questões 1 e 2), que são significativas 

no processo de performance dos operadores. Depois, as questões com relação às teorias 

motivacionais (questões 3 e 4), componentes do referencial teórico e objetivos do presente 

estudo. Sobre a remuneração variável tem-se as questões sobre a percepção dos colaboradores 

acerca do sistema de gratificação (questões 5 a 7). Os demais itens integrantes do questionário 

na parte objetiva (questões 8 a 11) tem relação com a Teoria do Reforço de Skinner. A última 

questão é subjetiva e teve a intenção de deixar os colaboradores livres para expor suas 

opiniões sobre o que pode ser feito de melhoria no sistema de remuneração variável da 

empresa estudada. 

Quadro 2 – Fundamentação para as Questões. 
Questões Objetivo Referencial 

1. A forma como meu desempenho é 
avaliado, ajuda na melhoria de meus 
resultados. 

Identificar se a forma como o indivíduo 
é avaliado, contribui na melhoria de seu 
resultado. 

Pontes 
(2008) 2. Caso não fique elegível para receber 

remuneração variável, recebo feedback para 
melhorar meu desempenho. 

Identificar se o operador é 
acompanhado em seus resultados, 
mesmo que não apresente bons 
desempenhos. 

3. A remuneração variável estimula minha 
motivação no trabalho. 

Verificar se os operadores percebem a 
remuneração variável como motivação 
para suas atividades. 

Bowditch e 
Buono 
(2006) 
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Bowditch 
e Buono 
   (2006) 

4. A possibilidade de receber remuneração 
variável me motiva para o alcance de bons 
resultados. 

 
Identificar se a remuneração variável 
influencia o comportamento dos 
operadores e seus desempenhos. 

5. A remuneração variável é consequência 
do meu bom comportamento e 
desempenho. 

Analisar se os operadores consideram 
importantes o desempenho e 
comportamento para o ganho de 
gratificação. 

Robbins 
(2009) 

6. Estou satisfeito com o sistema de 
remuneração variável adotado com base no 
desempenho. 

Ver o nível de satisfação por parte dos 
operadores com relação ao sistema de 
remuneração variável adotado pela 
empresa. 

Wood Jr e 
Picarelli 

Filho (2010) 

7. A forma como a remuneração variável é 
calculada é clara para mim, o que ajuda no 
acompanhamento de meus resultados. 

Identificar se o sistema de remuneração 
variável no setor de cobrança, é claro 
para os operadores. 

Ivancevich 
(2008) 

8. As condições (absenteísmo, nota de 
qualidade e sanção disciplinar) que fazem 
parte do sistema de remuneração variável, 
são justas ao mensurar o desempenho entre 
colaboradores. 

Analisar a percepção dos indivíduos 
quanto à punição e às outras premissas, 
por apresentar um determinado 
comportamento. 

Skinner 
(2003) 9. Quando fico inelegível ao recebimento de 

remuneração variável por não atender a 
uma das condições do sistema, procuro 
corrigir meu comportamento em um 
próximo desempenho. 

Verificar se o operador procura corrigir 
seu comportamento ao não apresentar 
um bom desempenho. 

10. Quando apresento boa produtividade, 
sou reconhecido pelo meu trabalho, seja 
com elogios, desenvolvimento de 
habilidades, recompensas. 

Como o comportamento do gestor, de 
forma positiva (reforço positivo), pode 
influenciar no trabalho de seu operador. Skinner 

(2003) 11. Os bons desempenhos tendem a ser 
contínuos se vejo que meu trabalho é 
reconhecido e resulta em recompensas. 

Ver se a expectativa do operador em 
receber uma recompensa pelos bons 
resultados culmina na repetição desse 
comportamento. 

12. Quais melhorias podem ser feitas no sistema de remuneração variável? 

Fonte: Elaborado pela Autora (2014). 

Antes da aplicação real do questionário, foi realizado um pré-teste, para identificar 

possíveis ajustes a serem feitos. De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.88): 

A análise dos dados, após a tabulação, evidenciará possíveis falhas existentes: 
inconsistência ou complexidade das questões; ambiguidade ou linguagem 
inacessível; perguntas supérfluas ou que causem embaraço ao informante; se as 
questões obedecem a determinada ordem ou se são muito numerosas, etc. 
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Os autores ressaltam que identificadas as falhas deve ser formulado um novo 

questionário, fazendo as modificações necessárias, como ampliar ou eliminar algum item, 

explicando melhor o que é questionado, dentro outros. 

Para o pré-teste foram escolhidos 5 colaboradores que não integravam a amostra 

da pesquisa. Os questionários foram distribuídos e os operadores preencheram as 

informações. Na entrega, indagados se tiveram alguma dificuldade de resposta, todos 

informaram que o questionário estava bem claro e de fácil entendimento. Ao analisar as 

respostas não foi identificada divergência. Após essa fase foi feita a aplicação do teste. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa de campo com 

o questionário que foi elaborado e será feita a análise das respostas obtidas. 
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo será feita a análise de dados do que foi coletado na pesquisa de 

campo. Segundo Rodrigues (2006, p.108), “A interpretação visa à reflexão e à explicação; 

apresentar os resultados em um contexto mais abrangente; interligar, comparar e avaliar os 

resultados, procurando também a solução do problema.” Antes da análise será feita uma 

explicação sobre como é realizado o cálculo da remuneração variável.  

O questionário elaborado foi dividido em duas partes. A primeira com perguntas 

que procuraram traçar o perfil dos operadores e a segunda parte com questões que tivessem 

relação com os objetivos do presente estudo. O objetivo geral da pesquisa é investigar como a 

remuneração variável influencia o comportamento e desempenho dos operadores, com base 

na Teoria do Reforço de Skinner, em uma empresa de contact center, em Fortaleza-CE, no 

Setor de Recuperação de Crédito. Participou da pesquisa um total de 14 colaboradores. 

 

6.1 Situação da remuneração variável na empresa 

 

A remuneração variável adotada no Setor de Cobrança depende do desempenho 

do colaborador, juntamente com sua nota de qualidade, índice de absenteísmo e não possuir 

sanção disciplinar aplicada no mês referente ao cálculo da gratificação. A mensuração da 

performance leva em consideração o resultado da abordagem ao cliente e o tempo trabalhado 

no mês. Somente na Coordenação 3 (ver Figura 6), as operações não levam em consideração o 

valor obtido em financeiro pela cobrança a seus clientes. Na operação 1 a performance é 

calculada pelos contatos e quantos compromissos de pagamento foram feitos com os clientes. 

E na operação 2 o cálculo tem como base o número de reversões (quantidade de pagamentos 

feitos pelos clientes) para cada operador.  

Nas três coordenações existem metas para cada operação, que são consideradas na 

mensuração da performance dos operadores. A performance do operador é o quanto por cento 

ele produziu em relação a meta. Por exemplo, se na Operação 1 da Coordenação 1 (ver Figura 

6), a meta é R$10.000,00/mês, valor esperado pela empresa da cobrança aos clientes pelo 

operador, esse total equivale à 100%. O que o operador conseguir de retorno financeiro desses 

clientes cobrados, gera sua performance. Se o colaborador obtiver de seus clientes o valor da 

meta (R$10.000,00), o mesmo atinge 100% de performance.  

Para cada operação, existe uma tabela de valores como base para o cálculo da 

remuneração variável (ver Anexo). A performance dos operadores é mensurada por operação 
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e separada pelo turno de trabalho. Os colaboradores da manhã de cada operação separada são 

mensurados entre si, assim ocorre com o turno da tarde. O resultado é apresentado em forma 

de porcentagem, onde as metas são 100% na Coordenação 1 e 110% para as demais.  

A empresa definiu premissas para o recebimento desse tipo de incentivo.  No 

método hoje utilizado, para que haja o recebimento da remuneração variável, além da meta de 

desempenho atingida, o indivíduo depende de três fatores, seu índice de absenteísmo, sua nota 

de qualidade pelo atendimento e não ter recebido sanção disciplinar: 

a)  Absenteísmo: é baseado no tempo trabalhado do colaborador, bem como na 

análise de seu cartão ponto, se teve atrasos, faltas injustificadas. O Setor de 

Recursos Humanos calcula e envia a taxa de absenteísmo de cada funcionário 

de toda a operação, para seus respectivos gestores e estes divulgam para os 

funcionários. A importância desse indicador é que ele pode impactar na folha 

salarial, na própria remuneração variável. É também utilizado como uma das 

condições para participação em seleções internas, dentre outros.  Na 

Coordenação 1, o limite de absenteísmo é 2,99/mês e nas demais 

coordenações é 4,99/mês, índices considerados no cálculo da remuneração 

variável. Se o absenteísmo ultrapassar as metas de cada operação, o 

colaborador fica inelegível ao recebimento da gratificação; 

b)   Qualidade do atendimento: é mensurada por meio da monitoria que é uma 

avaliação em que se ouve o atendimento do operador. Ela pode ser feita pelo 

profissional contratado para essa função, como pelo gestor do colaborador. A 

nota de qualidade é mensurada pela média das monitorias do profissional que 

avalia o atendimento do indivíduo, juntamente com a avaliação de seu gestor. 

Na Coordenação 1 se o colaborador tiver o conceito “gravíssimo” ou “não 

admissível” que constam no formulário de avaliação, o mesmo já fica 

inelegível à remuneração variável. Nas demais coordenações o colaborador 

perde uma parte de sua remuneração de acordo com sua nota. Se sua média 

for abaixo de nove, o mesmo não recebe nenhum valor; 

c)  Sanção disciplinar: utilizado em muitas organizações, ocorre a aplicação da 

sanção disciplinar quando o colaborador não cumpre as normas e/ou 

procedimentos da empresa. 

Portanto, de acordo com a operação a que o colaborador pertence, é paga uma 

quantia em dinheiro, onde o maior valor de pagamento pode variar de R$330,00 a R$500,00. 

Para que o colaborador saiba o valor que irá receber de remuneração variável, ele precisa ter 
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conhecimento de seus indicadores (ver Tabela 1). Por exemplo, se o operador durante o mês 

de maio, terminou o mês com nota de qualidade 10,00, seu índice de absenteísmo foi 0,00 e 

sua performance 145,00% ele receberá: pela nota de qualidade = R$30,00, e pelo cruzamento 

do absenteísmo (0% a 0,30%) com o percentual de performance = R$150,00, somando ao 

todo R$180,00 de remuneração variável. 

Tabela 1 – Base de cálculo da remuneração variável (Coordenação 2 – Operação 2) 

 
Fonte: Arquivo da empresa (2014). 
 
 

6.2 Resultados da pesquisa 

 

A primeira parte do questionário procurou traçar o perfil dos operadores que 

foram pesquisados e este conteúdo está descrito a partir dos gráficos 1 ao 7. 

Gráfico 1 – Gênero dos entrevistados 

                    
 Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
 
De acordo com o resultado obtido no Gráfico 1, a predominância dos operadores 

participantes é do sexo feminino, com 92,86% e do sexo masculino com 7,14%. Esse número 

é significativo, pois em contact center a contratação de mulheres são maioria, devido a boa 

comunicação, serem perfeccionistas, dentre outras habilidades. 
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Gráfico 2 – Faixa etária 

            
         Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 
Conforme apresentado no Gráfico 2, sobre a faixa etária dos colaboradores 

pesquisados, 35,71% possuem idade acima de 27 anos, 28,57% de 24 a 26 anos, a mesma 

porcentagem para os que possuem 21 a 23 anos. Com 7,14% são os que possuem idade de 18 

a 20 anos. Nota-se que a amostra dos colaboradores não é de jovens, o que mostra que a 

empresa oferece oportunidades para pessoas com diferentes faixas etárias.  

         Gráfico 3 – Escolaridade 

            
         Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Consta no Gráfico 3, sobre a escolaridade dos operadores pesquisados, 71,43% 

possuem ensino médio completo, 21,43% ensino superior incompleto e 7,14% estão na pós 

graduação- especialização. Apesar da predominância de colaboradores com ensino médio 

completo, os que estão cursando ensino superior ou pós-graduação totalizam 28,57%. Vale 
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ressaltar que a citada empresa desta pesquisa incentiva os seus funcionários com 

oportunidades ligadas à educação, como parcerias com diversas faculdades do país. Isso 

contribui para a inserção do indivíduo no ensino superior. 

Gráfico 4 – Se os entrevistados possuem filhos 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
 
No Gráfico 4 é verificado se os operadores pesquisados possuem filhos. Com 

64,29%, predominou os colaboradores que não possuem filhos. E 35,71% possuem filhos, o 

que é um número significativo, pois a grande parte da amostra é do sexo feminino. E das 

mulheres que tem filho, a maioria não é de jovens, estão acima dos 25 anos de idade. 

Gráfico 5 – Tempo em que atuam na empresa 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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O Gráfico 5 representa o tempo de empresa em que atuam os colaboradores 

participantes. O resultado mostra que 42,86% estão na organização de 1 a 2 anos, 28,57% está 

há mais de 4 anos e 21,43% de 2 a 4 anos. Isso constata que a maioria dos operadores da 

amostra já é experiente na função que exerce. 

          Gráfico 6 – Se os entrevistados já tiveram outras experiências profissionais 

             
          Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
 

Conforme Gráfico 6, sobre o primeiro emprego, 64,29% dos operadores 

afirmaram que não é o primeiro emprego deles e 35,71% estão na primeira experiência 

profissional.  

Gráfico 7 – Turno em que trabalham 

 
         Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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Sobre o turno de trabalho em que atuam, de acordo com o Gráfico 7, 50% dos 

operadores exercem suas funções no período da manhã e 50% no período da tarde. Essa 

divisão foi significativa, pois mostra que para a pesquisa foram contemplados colaboradores 

dos dois turnos, e não prevalecendo somente um dos dois. 

A segunda parte do questionário será analisada a seguir. As questões elencadas 

estão relacionadas com os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Os gráficos 8 ao 10 tem 

relação com o desempenho dos operadores, pois estão vinculados com a remuneração 

variável. 

Gráfico 8 – A forma como meu desempenho é avaliado, ajuda na melhoria de 
meus resultados 

 
                   Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 
O Gráfico 8 mostra a percepção dos operadores quanto a avaliação de 

desempenho. De acordo com o resultado, 57,14% concordam que a forma como seus 

desempenhos são avaliados ajuda na melhoria de resultados. Por outro lado, 28,57% 

discordam e 14,29% discordam plenamente, o que totaliza 42,86%, o que é um fato 

considerável.  

Constatou-se que uma parte dos operadores está satisfeita com a avaliação de seu 

desempenho, enquanto outros não estão. Segundo Pontes (2008) avaliar o desempenho é 

essencial para o acompanhamento de metas, correção de alguma falha e verificar o que foi 

gerado de resultado. Ainda de acordo com o mesmo autor é nesse tipo de avaliação que o 

desempenho pode ser aperfeiçoado, além de desenvolver os indivíduos e a organização. 
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Gráfico 9 – Caso não fique elegível para receber remuneração variável, recebo                     
feedback para melhorar meu desempenho 

             
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

O feedback como retroação de um mau desempenho foi questionado aos 

operadores. No Gráfico 9, há uma divisão entre os colaboradores, pois um total de 42,86 % 

discordou sobre essa questão e 57,14% concordam que recebem feedback. As respostas da 

questão anterior sobre a credibilidade da avaliação de desempenho, refletiram na atual. Os 

colaboradores que não estão satisfeitos, em sua maioria, com a avaliação de desempenho, são 

os mesmos que não recebem feedback por não apresentar um bom resultado.  

Gráfico 10- Comparação entre questões  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
 
O Gráfico 10 traz essa comparação das respostas sobre a avaliação e o feedback. 

Na questão sobre avaliar o desempenho, seis colaboradores discordaram do questionamento. 
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Desses mesmos colaboradores, quatro continuaram discordando e apenas um concordou 

plenamente que recebe feedback quando seu desempenho cai. 

Para Pontes (2008) a avaliação promove o acompanhamento do desempenho das 

pessoas no trabalho, o que fornece um feedback contínuo. 

Esse resultado demonstra que os gestores da empresa estudada precisam 

acompanhar melhor os resultados de seus funcionários, de forma a garantir que os resultados 

dessas pessoas estão sendo direcionadas à qualidade e produtividade. 

Os gráficos 11 ao 13 estão relacionados com as teorias motivacionais. 

Gráfico 11 – A remuneração variável estimula minha motivação no trabalho. 

 
         Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

A percepção dos operadores sobre a remuneração variável como estímulo para a 

motivação no trabalho consta no Gráfico 11. No resultado predominou que 71,43% 

concordam plenamente com a questão, seguido de 14,29% dos que concordam e 14,29% que 

discordam. É notório que grande parte dos operadores percebe a remuneração variável como 

um impulso adicional para a execução de suas atividades. 

De acordo com Bowditch e Buono (2006) as recompensas devem ser 

proporcionadas ao indivíduo com o intuito de motivar, assim relatam sobre a Teoria da 

Expectativa. 

 
 
 
 
 
 
 



 63

Gráfico 12- A possibilidade de receber remuneração variável me motiva para o 
alcance de bons resultados 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

A forma como a remuneração variável motiva os operadores no alcance de bons 

resultados (Gráfico 12), teve o mesmo resultado da questão anterior. A grande maioria, 85%, 

considera que a possibilidade de ganhar uma remuneração extra os estimula para o alcance de 

bons resultados. Conforme a Teoria da Expectativa, Bowditch e Buono (2006) esclarecem que 

os indivíduos precisam perceber que seus esforços terão como consequência um bom 

desempenho e recompensas.  

Gráfico 13 – A remuneração variável é consequência do meu bom comportamento 
e desempenho 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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O Gráfico 13 traz a percepção dos operadores quanto à remuneração variável e 

que seu ganho é consequência de um bom comportamento e desempenho. De acordo com as 

respostas, 42,86% concordam plenamente com essa questão, seguidos de 28,57% que 

concordam. Percebe-se que os colaboradores estão cientes que para ganhar a gratificação 

devem não somente ter uma boa performance, mas um comportamento adequado. Sobre a 

Teoria da Equidade, Robbins (2009) diz que o processo motivacional tem como influência o 

esforço e desempenho do indivíduo e seu comportamento dedicado ao trabalho.  

Os gráficos 14 e 15 são questionamentos referentes ao sistema de remuneração 

variável aplicado na empresa estudada. 

Gráfico 14 – Estou satisfeito com o sistema de remuneração variável adotado com 
base no desempenho 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
 
Quando indagados se estão satisfeitos com o sistema de remuneração variável 

adotado com base no desempenho, conforme Gráfico 14, um total de 67,28% respondeu que 

não estão satisfeitos, 28,57% concordaram com a questão e 7,14% não souberem responder.   

Para Wood Jr. e Picarelli Filho (2010) a relação entre performance e recompensa 

fazem com que os indivíduos busquem a melhoria de seus resultados.  

A afirmação dos autores leva em consideração a performance dos operadores e o 

que eles recebem em troca pelo esforço na execução de suas atividades. A insatisfação desses 

colaboradores pode ter relação com a mensuração do desempenho, que é o principal fator de 

elegibilidade do sistema de remuneração variável. Outra questão seriam os critérios do 

sistema de gratificação que para os operadores pode ainda não ser claro. Por mais que o valor 

financeiro extra para a maioria dos entrevistados seja uma motivação, a falta de informações 

de como é o processo que mensura o desempenho por parte dos gestores e organização, pode 
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deixar dúvidas para os colaboradores. A clareza das metas de um sistema de remuneração 

variável deve ser enfatizada de forma contínua de forma a minimizar incertezas da relação 

entre desempenho e recompensa entre os operadores. 

Gráfico 15- A forma como a remuneração variável é calculada é clara para mim, o 
que ajuda no acompanhamento de meus resultados 

            
         Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

O Gráfico 15 mostra a visão dos operadores quanto ao cálculo da remuneração 

variável, se é claro para os participantes. Os que discordaram plenamente e discordaram 

totaliza um número de 86% e apenas 14% concordaram com o questionamento. A ausência de 

clareza, o conhecimento preciso dos indicadores que constituem o cálculo da remuneração 

variável, ou até mesmo a diferença de valores máximos da gratificação entre as operações, é o 

que pode justificar o alto índice de reprovação. Por mais que para a organização as condições 

sejam bem definidas, quando informadas aos colaboradores, não se dá o foco necessário para 

evitar insatisfações. 

Para Ivancevich (2008) as metas das empresas devem ser claras, em mensurações 

precisas e a relação com o desempenho do indivíduo deve ser explícita. 

Levando em consideração o que os colaboradores responderam, essa é uma 

questão importante, que pode ter melhorias que ajudem a esclarecer o cálculo da remuneração 

variável e a performance das pessoas pertencentes ao atendimento (operadores). 

 Os gráficos 16 ao 19 estão relacionados com a Teoria do Reforço de Skinner. 
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Gráfico 16 – As condições (absenteísmo, nota de qualidade e sanção disciplinar)      
que fazem parte do sistema de remuneração variável, são justas ao mensurar os 
colaboradores que irão receber a gratificação 

 
          Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

O Gráfico 16 questiona sobre as condições existentes no sistema de remuneração 

variável, se os entrevistados as consideram justas, quando mensuram os colaboradores que 

irão receber a gratificação. De acordo com os resultados, 42,86% discordaram, 35,71% 

discordaram plenamente e apenas 21,43% concordaram. Esse resultado deixa clara a 

insatisfação dos operadores quanto às punições e as outras condições como absenteísmo e 

nota de qualidade que resultam na diminuição ou não do recebimento da remuneração 

variável. Segundo Skinner (2003) as punições a longo prazo podem ser uma desvantagem 

tanto para o organismo punido como para quem pune. Esse processo pode gerar 

comportamentos como ansiedade, predisposições a fugir, dentre outros. 

Os critérios que a empresa utiliza são um complemento do que ela espera que o 

operador desempenhe, não somente em termos de produtividade. As condições adotadas 

retratam o comportamento e desempenho do colaborador. Esse processo precisa ser bem 

definido para os colaboradores, pois as premissas são claras, mas não parecem ser bem 

esclarecidas para eles. Ou então, para os operadores atingir a meta de produtividade é a única 

condição para se receber o incentivo em dinheiro, o que não condiz com as condições 

existentes no sistema de remuneração. 
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Gráfico 17 – Quando fico inelegível ao recebimento de remuneração variável, por 
não atender a uma das condições do sistema, procuro corrigir meu comportamento 
em um próximo desempenho 

             
 Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

O Gráfico 17 procurou investigar se os operadores procuram corrigir seus 

comportamentos ao não apresentarem um desempenho que os tornem elegíveis a receber a 

remuneração variável. O resultado mostra que um total de 85,71% concordou com o 

questionamento.  

De acordo com Skinner (2003) o reforço adicional econômico, como a 

remuneração, procura moldar o comportamento do indivíduo direcionado para a qualidade. O 

alto índice de aceitação para esse questionamento mostra que a remuneração variável, faz com 

que os operadores tentem apresentar um desempenho condizente com a meta da empresa. 

Gráfico 18- Quando apresento boa produtividade, sou reconhecido pelo meu             
trabalho, seja com elogios, desenvolvimento de habilidades, recompensas 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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O Gráfico 18 mostra o grau de reconhecimento dos operadores pesquisados por 

seus gestores. O resultado mostra que 42,86% discordaram, demonstram que não são 

reconhecidos por seus gestores. Mas 21,43% concordaram com a questão e o mesmo 

percentual de pessoas concordou plenamente. Isso mostra uma divisão de opiniões e a 

resposta depende do gestor que possuem, se ele está preocupado em desenvolver o operador, 

reconhece-lo, o que é um reforço positivo. De acordo com Skinner (2003) utilizando o 

reforçador a possibilidade de resposta é maior.  

Gráfico 19 – Os bons desempenhos tendem a ser contínuos se vejo que meu 
trabalho é reconhecido e resulta em recompensas 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Ao contrário do questionamento anterior, o Gráfico 19 mostra se os operadores 

tendem a repetir bons desempenhos quando são reconhecidos e se são recompensados por 

isso. Os entrevistados com 57,14% concordaram plenamente e 21,43% concordaram. Isso 

mostra a importância não somente financeira como estímulo, mas também o reconhecimento.  

Segundo Skinner (2003) se os indivíduos são recompensados devido a um 

determinado comportamento, isso resulta numa relação entre recompensa e desempenho, 

fazendo com que o mesmo comportamento seja contínuo. 

Para complementar o questionário foi feita uma pergunta aberta para identificar 

quais melhorias poderiam ser feitas no sistema de remuneração variável. Abaixo seguem as 

propostas que foram apresentadas pelos operadores participantes: 

a) clareza quanto ao cálculo do desempenho do colaborador;  

b) aumento do valor da remuneração variável;  

c) rever as premissas do sistema de gratificação; 

d) esclarecer os critérios de avaliação para o recebimento da remuneração; 



 69

e) melhorias em ferramentas sistémicas que são utilizadas no trabalho; 

f) incentivo com outras campanhas motivacionais; 

g) a remuneração variável poderia ser paga em cima do valor que o cliente credita 

para a empresa e que o operador firmou compromisso. 

De acordo com o que foi respondido na questão subjetiva, podem-se vincular as 

respostas com alguns resultados analisados nos gráficos. 

A não satisfação dos operadores com o sistema de remuneração variável, por 

exemplo, foi exposta na questão aberta. Os mesmos desejam clareza no cálculo da 

performance, que é um fator direto para o cálculo da remuneração variável, o que pode-se 

identificar nos gráficos 14 e 15 dos dados coletados. 

Outro ponto é o aumento dos valores que são pagos na gratificação. As operações 

existentes em cada coordenação, possuem valores de pagamento máximo diferentes, que varia 

de R$330 a R$500,00. Essa insatisfação também pode ter tido influência nos resultados sobre 

satisfação com o sistema de remuneração variável. 

As premissas para o recebimento da gratificação foi outro item abordado pelos 

operadores, e que as mesmas poderiam ser revistas. Eles propuseram que os atestados não 

deveriam ser inclusos no absenteísmo considerado para o cálculo da remuneração variável, 

pois apesar dos dias que precisaram ficar ausentes no trabalho, conseguiram atingir a meta de 

performance. Insatisfação que pode ser percebida no Gráfico 16. 

Outra questão levantada foi sobre as ferramentas de trabalho, que poderiam ser 

otimizadas, visando uma maior produtividade dos colaboradores em suas funções. 

A necessidade de outras campanhas motivacionais também foi citada nas 

respostas. Seria uma forma de motivar os operadores, além da remuneração variável.  

Como parte da metodologia da pesquisa, a seguir será apresentado o desempenho 

dos colaboradores nos meses em que deixaram de receber a remuneração variável e seus 

resultados nos meses posteriores. A Tabela 2 tem como objetivo identificar se os operadores 

mesmo após a punição ou por não atenderem as condições de absenteísmo ou nota de 

qualidade, sentem-se estimulados a apresentar desempenhos que atinjam a meta para receber a 

remuneração extra. 

Nota-se na tabela que há a divisão dos resultados do mês em que o colaborador 

não recebeu remuneração variável, com o valor de performance e a meta da operação a qual 

pertence. E também há os resultados dos colaboradores nos dois meses posteriores. 
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  Tabela 2 – Performance dos colaboradores 

Colaborador Performance - Mês 1 Meta
Performance - 

Mês 2
Performance -    

Mês 3
1 118,68% 110,00% 116,10% 95,75%
2 129,58% 110,00% 139,30% 129,59%
3 120,89% 100,00% 98,16% 110,74%
4 104,86% 100,00% 106,13% 110,50%
5 136,04% 110,00% 151,59% 157,62%
6 133,11% 110,00% 112,54% 119,92%
7 132,30% 110,00% 74,94% 59,94%
8 111,79% 100,00% 49,28% 131,03%
9 108,56% 100,00% 90,91% 68,10%
10 109,92% 100,00% 45,77% 49,32%
11 122,84% 110,00% 129,01% 125,02%
12 117,20% 110,00% 165,91% 137,19%
13 144,63% 110,00% 82,48% 71,24%
14 123,40% 110,00% 109,11% 113,44%

Mês em que não recebeu 
Remuneração Variável Performance dos meses posteriores

 
Elaborado pela Autora (2014). 
 

De acordo com os resultados nota-se que nove colaboradores, que corresponde a 

64,28%, ou evoluíram em seus desempenhos ou permaneceram atingindo a meta de suas 

respectivas operações. 
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7 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como tema a remuneração variável, gratificação adotada 

em muitas organizações com o intuito de estimular os funcionários a melhores desempenhos. 

Conforme questionário aplicado na pesquisa de campo, puderam ser apresentadas algumas 

percepções dos operadores quanto ao sistema de bonificação aplicado na empresa alvo. Foram 

7 questões para traçar o perfil dos operadores entrevistados, 11 questões objetivas e uma 

questão aberta. Os resultados obtidos foram significativos para responder aos objetivos do 

estudo. A questão norteadora da pesquisa é: Os colaboradores que possuem bons 

desempenhos, mas que ficam inelegíveis ao recebimento de remuneração variável, tendem a 

ser pessoas desmotivadas na organização? 

De acordo com os dados coletados, nota-se que os participantes responderam que 

apesar de deixarem de receber a gratificação por não atender a uma das premissas do sistema, 

buscam desempenhos que atinjam a meta da operação, para em troca receber recompensas 

não só financeiras, mas como, por exemplo, reconhecimento. As condições (absenteísmo, 

nota de qualidade e sanção disciplinar) da remuneração variável, apesar da significativa 

reprovação nas respostas dos entrevistados, não geram queda de desempenho ou motivação. A  

maioria dos colaboradores ou evoluíram em seus resultados ou permaneceram atingindo suas 

metas. Isso reforça que os mesmos têm um estímulo para continuar apresentando resultados 

que contribuam para o alcance das metas organizacionais. 

Entretanto, conforme as respostas, nem todos os operadores sentem-se 

reconhecidos quando executam um trabalho de qualidade e que atinge os objetivos da 

empresa. Essa questão leva em consideração não somente o papel do gestor, mas dos demais 

superiores. O elogio, valorização de potencialidades do indivíduo, também são fatores 

importantes que trazem para o profissional a sensação de que é assistido pela empresa. 

O feedback é outro fator a ser considerado na análise dos resultados. Os 

participantes em parte recebem a retroação quando não apresentam boa produtividade, como 

forma de melhoria de resultados, enquanto os demais com bom desempenho não recebem 

feedback. O acompanhamento de resultados é fundamental para o funcionário ter uma noção 

de como está seu desempenho e o que pode ser corrigido. Apesar disso, no geral, os mesmos 

estão satisfeitos com a forma pela qual seus desempenhos são avaliados. 

O objetivo geral do trabalho foi: investigar como a remuneração variável 

influencia o comportamento e desempenho dos operadores, com base na Teoria do Reforço de 

Skinner, em uma empresa de contact center, em Fortaleza-CE, no Setor de Recuperação de 
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Crédito. Skinner, em sua teoria, esclarece que a possibilidade de repetição a um determinado 

comportamento é maior quando este é reforçado, seja por um reforço positivo ou negativo. O 

primeiro tem relação a estímulos e o segundo tem relação com a remoção de algo. Através 

desses processos, a tendência à resposta é maior. 

Com base nos resultados a gratificação em dinheiro é um incentivo para que os 

operadores busquem o atingimento de metas e que sejam recompensados por isso. Essa 

relação tende a resultar na continuidade desse comportamento, pois foi predominante nas 

respostas que o valor financeiro extra é consequência não somente da performance, mas 

também da postura profissional do operador.  De acordo a Teoria do Reforço, as recompensas 

não devem demorar a ser dadas ao indivíduo para que os comportamentos sejam firmados. Os 

participantes em sua maioria, mesmo após um resultado não satisfatório de produtividade, em 

um próximo momento procuram corrigir as falhas. 

A identificação do sistema de remuneração variável utilizado no Setor de 

Recuperação de Crédito é o primeiro objetivo específico da pesquisa. Conforme descrição 

feita de como ocorre o cálculo da gratificação para os colaboradores, a base de recebimento 

do valor financeiro é o desempenho.  

 De acordo com as respostas nas questões sobre a gratificação, os participantes 

não estão satisfeitos com o sistema aplicado com base no desempenho. O que pode ser levado 

em consideração nessa questão são as oportunidades de melhorias que foram elencadas na 

questão subjetiva. Será que a gerência tem conhecimento das insatisfações de seus 

colaboradores? Ouvir os operadores pode ser um meio de minimizar estas insatisfações 

descritas na questão aberta. Sobre as premissas da remuneração variável, elas são bem 

definidas pela empresa, mas é possível perceber a necessidade de reforçar para o colaborador 

que ele não deve ter somente uma produtividade que atinja a meta. Nas respostas abertas 

alguns colaboradores deixam parecer que pelo menos uma das premissas não deveria ser 

contabilizada no cálculo, como o absenteísmo, em caso de atestado.  

O operador precisa vincular sua performance com as outras condições que a 

empresa exige. Apesar do valor em dinheiro ser um motivador no trabalho, a remuneração 

variável aplicada deve ser gerenciada, de modo que aqueles que participam desse processo 

sintam que o valor recebido é justo. 

O segundo objetivo específico é investigar se a remuneração variável é um fator 

motivacional para os operadores. Segundo a percepção dos participantes obre o assunto, eles 

vêem esse valor extra como uma motivação para o trabalho e os estimulam para o alcance das 

metas organizacionais. Além disso, mais da metade dos colaboradores, mesmo após deixarem 
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de receber a gratificação, conseguiram evoluir ou continuar atingindo suas metas de 

desempenho, o que foi considerável para a pesquisa nesse objetivo. 

Analisar o modelo de remuneração variável que é aplicado e discutir melhorias a 

partir da visão dos operadores, é o terceiro objetivo específico. A questão aberta foi destinada 

para responder essa questão. Um dos pontos mencionados pelos participantes é sobre o 

cálculo da performance, sobre o qual sugerem maior clareza, para que eles possam identificar 

o que pode ser melhorado no desempenho e o que prejudica sua produtividade quando a 

mesma declina. O esforço aplicado pelos colaboradores em suas atividades resulta no 

recebimento ou não da gratificação. Portanto, o desempenho tem uma ligação direta com a 

recompensa. 

Outra questão é o desejo dos participantes com relação ao aumento no valor da 

remuneração variável. Como já foi visto o valor máximo, de acordo com a operação, varia de 

R$330,00 a R$500,00. Percebe-se nas respostas dos colaboradores que os valores da 

gratificação poderiam ter um reajuste. Essa seria uma das propostas de melhoria, um valor de 

remuneração variável que possa ter aumentos periódicos e que contemple todas as operações. 

As premissas do sistema de gratificação, para os participantes, poderiam ser 

revistas. O fato de o atestado médico ser contabilizado no absenteísmo que é utilizado para o 

cálculo da remuneração foi recorrente nas respostas. Como melhoria, foi sugerida a 

contabilização somente do absenteísmo injustificado no cálculo. 

Sugere-se ainda que os critérios da remuneração variável possam ser reforçados 

para os colaboradores de modo a não deixar dúvidas quanto à sua aplicação. Explicar a 

importância da aderência aos horários de trabalho para evitar atrasos, o impacto das faltas 

justificadas/injustificadas nos resultados, das sanções disciplinares, permite acompanhamento 

mais reforçado do gestor para com seus colaboradores. 

Foram mencionados outros tipos de melhorias como novas campanhas 

motivacionais, otimizações sistêmicas para facilitar o trabalho e contribuir na produtividade. 

O objetivo geral da presente pesquisa foi atingido, onde de acordo com os dados 

analisados, a remuneração variável é um incentivo para que os colaboradores possam 

continuamente repetir desempenhos que atinjam as metas estipuladas pela organização. De 

acordo com a Teoria do Reforço de Skinner, o reforço positivo direciona para 

comportamentos desejados, que no caso da remuneração variável, resulta em recompensa. 

Os objetivos específicos também foram atingidos. O incentivo em dinheiro 

estimula os operadores em seus desempenhos e comportamento. Por ser um sistema adotado 

com base no desempenho do indivíduo, a recompensa é resultado do esforço que operador 
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aplica em suas atividades. Além disso, foram relatadas propostas dos próprios participantes 

como forma de aperfeiçoar a remuneração variável implementada na empresa alvo desta 

pesquisa. 

A questão do presente estudo foi respondida. Os colaboradores participantes não 

demonstraram ficar desmotivados ao deixar de receber a remuneração variável por não 

atender a uma das premissas do sistema. Apesar da insatisfação demonstrada com o sistema 

de remuneração aplicado e com o cálculo da gratificação, os operadores são estimulados pelo 

incentivo em dinheiro. O que traz motivação para um próximo desempenho.  

A recomendação para a continuidade deste estudo é analisar quais consequências 

um sistema de gratificação que não é gerenciado de forma adequada pode ocasionar em uma 

organização de grande porte. Uma segunda sugestão seria identificar quais estratégias as 

organizações utilizam, quando se trata de remuneração variável, para motivar o operador e 

fazer com que o mesmo contribua com os objetivos e metas organizacionais. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE – Questionário 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 
SECRETARIADO EXECUTIVO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
CURSO SECRETARIADO EXECUTIVO 

 
Caro colaborador este questionário tem como objetivo geral investigar como a remuneração variável 
influencia o comportamento e desempenho dos operadores, com base na teoria do Reforço de 
Skinner, no setor de cobrança, em uma empresa de contact center. Os dados obtidos serão utilizados 
para um projeto de pesquisa da Universidade Federal do Ceará. 
Este questionário é de uso acadêmico. 
PARTE I – PERFIL DOS OPERADORES 
1)Sexo: 
 
Feminino (  )      Masculino (  ) 
 
2) Idade: 
a)18 a 20 anos (  )     b)21 a 23 anos (  )     c)24 a 26 anos (   )     d)acima de 27 anos (  ) 
3) Escolaridade: 
a)Ensino médio completo (  )     b) Ensino superior incompleto (  ) 
c)Superior completo (  )             d) Pós graduação/ Especialização (  ) 
4) Tem filhos? 
Sim (  )      Não (  ) 
5) Tempo de empresa 
a)Até 1 ano (  )     b) 1 a 2 anos (  )     c)2 a 4 anos (  )     d)acima de 4 anos (  ) 
6) Primeiro emprego? 
Sim (  )      Não (  ) 
7) Turno de trabalho: 
Manhã (  )      Tarde (  ) 
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  PARTE II – Marque com um “x” em sua resposta: 

 

Pergunta 
Discordo 

plenamente Discordo Não 
sei Concordo Concordo 

plenamente 
1.A forma como meu desempenho é 
avaliado, ajuda na melhoria de meus 
resultados.           
2. Caso não fique elegível para receber 
remuneração variável, recebo feedback 
para melhorar meu desempenho.           
3. A remuneração variável estimula 
minha motivação no trabalho.           
4. A possibilidade de receber 
remuneração variável me motiva para 
o alcance de bons resultados.           
5. A remuneração variável é 
consequência do meu bom 
comportamento e desempenho.           
6. Estou satisfeito com o sistema de 
remuneração variável adotado com 
base no desempenho.           
7. A forma como a remuneração 
variável é calculada é clara para mim, o 
que ajuda no acompanhamento de 
meus resultados.           
8. As condições (absenteísmo, nota de 
qualidade e sanção disciplinar) que 
fazem parte do sistema de 
remuneração variável, são justas ao 
mensurar os colaboradores que irão 
receber a gratificação.           
9. Quando fico inelegível ao 
recebimento de remuneração variável 
por não atender a uma das condições 
do sistema, procuro corrigir meu 
comportamento em um próximo 
desempenho.           
10. Quando apresento boa 
produtividade, sou reconhecido pelo 
meu trabalho, seja com elogios, 
desenvolvimento de habilidades, 
recompensas.           
11. Os bons desempenhos tendem a 
ser contínuos se vejo que meu trabalho 
é reconhecido e resulta em 
recompensas.           
      
12. Quais melhorias podem ser feitas no sistema de remuneração variável? 
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ANEXOS 

 

ANEXO – Base de cálculo da remuneração variável por Coordenação/Operação 

Base de cálculo da remuneração variável (Coordenação 1) 

 
Fonte: Arquivo da empresa (2014). 
 

Base de cálculo da remuneração variável (Coordenação 2 – Operação 1) 

 
Fonte: Arquivo da empresa (2014). 

 

Base de cálculo da remuneração variável (Coordenação 2 – Operação 2) 

 
Fonte: Arquivo da empresa (2014). 

 

Base de cálculo da remuneração variável (Coordenação 3 – Operação 1) 

 
Fonte: Arquivo da empresa (2014). 

 

Base de cálculo da remuneração variável (Coordenação 3 – Operação 2) 

 
Fonte: Arquivo da empresa (2014). 


