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Resumo: A partir da revisão literária, trata da cooperação
interpessoal, qualificando sua importância prática para os
resultados organizacionais. Aponta a relação existente entre
cooperação e motivação, e cooperação e personalidade,
aprofundando-se nas teorias disponíveis para identificar fatores
que contribuem positivamente no aprimoramento da
cooperação nas empresas.
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CAPíTULO I

INTRODUÇÃO

Historicamente, cooperação tem se apresentado como parte da condição

humana, podendo inclusive ser considerada destino humano, pois sem ela a

vida humana seria virtualmente impossfvel. Ao olhar ao redor perceber-se que

todos os recursos disponíveis aos indivíduos provêm de outros: a roupa que se

veste, o alimento que se come, os móveis e utensílios domésticos que se

necessita, a energia para se mover carros, ligar aparelhos eletrônicos, esfriar

casas no verão e aquecer no inverno, a água que se bebe, etc. Enfim, o

homem enquanto ser evoluído e moderno - distinto dos animais e de sua

necessidade única de sobrevivência e reprodução - é incapaz de sobreviver

sem a cooperação de outros; foi assim com as mais primitivas das tribos

indígenas, e ainda o é nas mais contemporâneas sociedades, apesar de todos

os recursos e tecnologia hoje disponíveis. Portanto, sem um mínimo de

cooperação entre os indivíduos, a própria existência humana se inviabilizaria.

Assim, a cooperação decorre de uma condição que expressa as limitações de

cada um considerado individualmente, portanto, todo comportamento social

está associado, em maior ou menor grau, ao comportamento cooperativo dos

indivíduos (Argyle, 1991). Cooperar é, para cada ser humano, fazer a sua parte

na rede de interdependências necessárias para sua sobrevivência. Não o fazer

implica tornar-se parasitário, à medida que simplesmente se utiliza dos

recursos gerados pelos outros e neste caso só participa como usuário, não

como criador (Santos, 1999). Em outras palavras, pode-se dizer que na rede

de interdependências de nossa sociedade - na qual todos os indivíduos fazem

parte - a ação não cooperativa, em última instância, faz com que o indivíduo

viva à custa alheia, uma vez que não contribui com a sociedade.

Essa mesma idéia pode ser transportada para a realidade corporativa ou

organizacional, onde a cooperação expressa-se de diferentes formas e termos
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tais como alianças estratégicas, parcerias, colaboração, ajuda, camaradagem,

trabalho em equipe, entre outras. Evidências indicam que, atualmente, essas

diferentes formas de expressar a cooperação tem se tornado mais

importantes, pois elas tendem a facilitar os fluxos operacionais das

organizações tornando-as mais competitivas. Logo, a cooperação em seus

distintos níveis - seja ela entre organizações, grupos, departamentos ou

indivíduos - caracterizam o desempenho, a viabilidade e a sobrevivência da

organização como um todo, pois no ambiente organizacional, a participação

ativa de todos os atores tende a oferecer maiores probabilidades de sucesso à

medida que tornam as empresas mais produtivas, capazes de otimizar melhor

seus recursos.

Empiricamente, percebe-se que organizações que abrigam os chamados

indivíduos parasitários tornam-se ineficientes, uma vez que estes não

contribuem para a criação e geração de valor, mas consomem recursos da

organização. Na linguagem popular, o consumo de recursos numa ordem de

grandeza maior do que a geração de valor significa ineficiência organizacional.

Pode-se assim dizer que o custo dessa ineficiência afeta a sociedade como

um todo. Nas organizações privadas, as corporações podem deixar de existir

pela incapacidade competitiva, gerando menos empregos e riqueza, ou ainda

acabando por fornecer serviços e produtos mais caros à sociedade para

compensar essa ineficiência. Nas organizações públicas, a ineficiência gerada

pelos indivíduos parasitários reflete em produtos e serviços de pior qualidade

para a sociedade, ou ainda impostos mais elevados para custear essa

ineficiência.

Numa análise mais aprofundada, percebe-se que a cooperação vai além das

necessidades exclusivas das organizações. Ela tem importância essencial

para a vida profissional das pessoas a partir de uma reflexão sobre o próprio

trabalho enquanto meio privilegiado da realização humana e que oferece

potencialmente a condição para que o indivíduo supere a natureza e realize-se

como ser humano. Ao considerar a importância do trabalho na vida do homem

- que passa a maior parte de sua vida trabalhando - nota-se que é
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principalmente através do trabalho que a maioria das pessoas participa na vida

da sociedade, e é por isso que o ambiente profissional é também um dos

principais locais onde os indivíduos realizam a sua socialização e sua

participação na vida social, conforme também observado por Meda (1999).

Nesse sentido, trabalhar também significa, de alguma forma, cooperar

coletivamente para a vida social, por isso a cooperação é indispensável para

as organizações e também para os indivíduos no exercício de sua condição de

cidadão participante da vida coletiva da sociedade.

A observação empírica, bem como a literatura, demonstram que para que haja

cooperação entre os membros de uma sociedade, ou qualquer tipo de

organização, é necessário que exista confiança entre seus membros. Segundo

McAllister (1995), é na confiança que se fundamenta a base da cooperação e

sem ela não só existe menos associação espontânea entre os membros, como

também se oneram as transações por conta da necessidade de

regulamentações, controles e fiscalização, criando-se assim uma espécie de

imposto adicional a todas as transações (Fukuyama, 1995/1996). Portanto, em

ambientes organizacionais - objeto deste estudo - além da confiança ser a

base para a cooperação, ela também proporciona um forte diferencial

competitivo à medida que, quanto maior for sua intensidade, menores serão os

custos de transação, o que conseqüentemente favorece aos resultados das

organizações.

Num ambiente corporativo cada vez mais competitivo e clientes sempre mais

exigentes, a cooperação nas organizações tem sido considerada um destino

inevitável, pois caso a coordenação geral das atividades que ocorrem nos

contextos organizacionais não pudesse contar com a cooperação dos que nela

participam, os objetivos e resultados organizacionais seriam comprometidos

por conta de dois fatores: (1) os elevados custos que se tornariam necessários

para viabilizar as atividades organizacionais, e (2) a imprevisibilidade dos

eventos futuros. Mesmo que teoricamente, as relações contratuais existentes

entre as organizações e todos os seus "stakeholders" - acionistas,

fornecedores, clientes, funcionários e comunidade (Hitt, et aI., 2001) - possam
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parecer suficientes para convergir as pessoas à cooperação, a prática

organizacional demonstra que mais do que isso é necessário. A cooperação

entre os colaboradores de uma organização precisa transcender os aspectos

contratuais existentes, exigindo contribuições além daquelas estabelecidas

formalmente, pois o atual ambiente de constantes transformações tem

tornando cada vez mais difícil para as organizações preverem todos os

eventos que influenciarão sua eficiência e desempenho, exigindo ações ainda

mais integradas de suas equipes multifuncionais para viabilizar sua existência.

Assim, semelhante ao que ocorre na condição ontológica humana, cooperação

pode ser encarada como uma questão de sobrevivência também para as

próprias organizações, haja visto que quanto maior sua intensidade, maior será

sua capacidade competitiva. Não fosse isso, nos processos de contratação de

funcionários, as empresas não estariam tão freneticamente à procura de

pessoas capazes de trabalhar em equipe, e não haveria tantos estudos e

pesquisas dedicadas à análise de clima e camaradagem organizacional,

medidas através de índices para facilitar sua compreensão. Mais ainda, as

organizações estão investindo muito dinheiro para que seus índices de

camaradagem e bom ambiente organizacional - associados à cooperação

interna - sejam aprimorados e divulgados abertamente para atrair e reter

talentos, como é possível constatar a partir de edições como "Guia Exame -

As Melhores Empresas Para Você Trabalhar" da Revista Exame, publicada

anualmente desde o final dos anos 90, somente para citar um exemplo. A

cooperação e a capacidade de se trabalhar em equipe tem se mostrado tão

importante para o futuro das organizações que reflexos já podem ser

observado até mesmo na estrutura do ensino fundamental, onde escolas têm

preparado e motivado seus alunos, desde cedo, a trabalhar em equipe e se

relacionar melhor com outras pessoas, moldando de certa forma parte da

personalidade dos futuros profissionais de trabalho.

A literatura indica que ao cooperar com os outros se aceita, explícita ou

implicitamente, uma regra de reciprocidade. Mas é interessante perceber que,

dado o caráter individualista e a desconfiança das pessoas, ainda que
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essencial para o desenvolvimento e para a sobrevivência dos homens e das

organizações (conforme discorrido no parágrafo anterior), a cooperação é algo

difícil de se conseguir. Assim, uma vez que não se coopera por obrigação, o

fato de se cooperar resulta da escolha que cada um assumiu ao faze-lo e,

neste sentido, a cooperação é uma expressão de liberdade, conforme

observado por Santos (1999). Isto significa dizer que o comportamento

cooperativo traz em sua essência fatores motivacionais aos indivíduos.

Em termos gerais, o estudo da cooperação permeia diferentes questões como

sociais, psicológicas, antropológicas, culturais, entre outras que poderiam ser

exploradas para uma análise completa do tema. Porém, uma vez que uma

dissertação de mestrado em administração de empresas não comporta

estudar todos essas questões, este trabalho pretende avaliar, dentro dos

limites da análise bibliográfica disponíveis, a contribuição de dois fatores que

se apresentam intimamente associados à cooperação organizacional: a

motivação e a personalidade.

1.- Motivação

Neste estudo, focado nas questões organizacionais, assume-se o conceito de

motivação como a disposição do indivíduo empregar altos níveis de esforço

em direção às metas da organização. Em termos motivacionais, a intensidade

dessa disposição está relacionada à capacidade que o indivíduo tem em

satisfazer necessidades próprias com a realização dessas metas. Assim, no

contexto deste estudo serão avaliados três elementos-chave para a motivação,

entre eles, esforço, metas organizacionais e necessidades.

o elemento esforço é uma medida de intensidade. Ele indica que quanto mais

alguém está motivado, mais se esforça. Porém, esse esforço somente será

benéfico para uma organização se for direcionado e coerente com suas metas,

caso contrário, níveis altos de esforço por si só não levarão uma organização a

resultados favoráveis de desempenho. A motivação também estará

relacionada a um processo de satisfação de necessidades internas dos
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indivíduos que faz certos resultados parecerem atraentes. Necessidades

insatisfeitas criam tensões que estimulam impulsos no indivíduo. Estes

impulsos geram um comportamento de busca para encontrar objetivos

especiais que, se alcançados, satisfarão as necessidades e levarão à redução

das tensões. As necessidades individuais aqui referidas podem ser de

natureza financeira, social, psicológica ou emocional, daí sua relação com

processos de cooperação, que terão em sua base a satisfação de

necessidades específicas entre os membros e deles para com a organização.

Portanto, segundo essa análise, pode-se dizer que empregados motivados

estão num constante estado de tensão e quanto maior a tensão, maior será o

esforço empregado para satisfazer suas necessidades com sucesso e reduzir

esta tensão.

Segundo Bergamini e Coda (1997), a motivação - ou a existência desses

estados de tensão - surge a partir de fatores exógenos ou endógenos dos

indivíduos. Os fatores exógenos são aqueles providos pelo ambiente, por

fontes extrínsecas e é aqui que as organizações podem atuar. Para influenciar

o comportamento dos indivíduos e promover cooperação entre seus

colaboradores e equipes multifuncionais, as organizações somente podem

oferecer esses fatores exógenos, caracterizados por incentivos como

benefícios, promoções, reconhecimento, ganhos financeiros, ambiente de

trabalho, entre tantas outras possibilidades. Os fatores endógenos são aqueles

providos pelo intelecto, por fontes intrínsecas, relacionados com o processo

cognitivo que inclui tanto consciência, como julgamento do indivíduo. Trata-se

de uma questão no qual as organizações não podem atuar, pois elas apenas

conseguem prover incentivos externos. Porém, à medida que as organizações

se aprofundam no conhecimento de seus colaboradores, oferecendo-lhes

fatores de satisfação - ainda que exógenos - alinhados com seus fatores

endógenos, as chances de melhorar seus resultados e ações direcionadas aos

objetivos cooperativos da organização tendem a aumentar significativamente.

A conseqüência disso pode ser percebida nas universidades e organizações

pela crescente preocupação atualmente existente em relação à comumente
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chamada humanização das empresas. A humanização das organizações

refere-se ao reconhecimento das diferenças individuais como forma de

otimizar o potencial de trabalho de cada colaborador respeitando essas

diferenças para, a partir daí, promover um melhor ambiente de trabalho capaz

de garantir melhores resultados organizacionais. Assim, considerando a

necessidade das organizações em obter maiores níveis de cooperação -

justificado no início desta sessão -parece razoável assumir que as

organizações devam empregar esforços para conhecer as diferenças e

desejos individuais (fatores intrínsecos).para alinhar aos fatores motivacionais

extrínsecos oferecidos por elas. A observação empírica indica que conhecer as

diferenças individuais dos colaboradores e identificar os fatores motivacionais

intrínsecos requer boa dose de sensibilidade e dedicação às relações pessoais

por parte dos gerentes que conduzem pessoas dentro das organizações. Ao

reconhecer essas diferenças e oferecer fatores motivacionais externos,

gerentes conseguem potencializar a capacidade de seus colaboradores,

conforme constatados nos estudos feitos pelo Instituto Gallup em livro

publicado por Buckingham & Coffman (1999) sintetizando mais de 80.000

entrevistas feitas com gerentes.

2 - Personalidade

Uma das abordagens que contribui para o conhecimento das diferenças

individuais - e que pode ajudar as organizações na motivação de seus

funcionários - é provida pelo estudo da personalidade individual. Suponha, por

exemplo, um indivíduo de personalidade extremamente tímida trabalhando

numa organização que tenha como hábito reconhecer e premiar publicamente

seus funcionários pelo bom desempenho, exigindo por um discurso diante de

todos os colegas de empresa. Certamente esse não seria o fator motivacional

extrínseco mais adequado para fazer com que o funcionário desempenhasse

bem sua função, pelo contrário, provavelmente ele não empregaria esforços

para desempenhar melhor do que os demais colegas apenas para evitar

enfrentar uma situação de extremo desconforto. Reconhecendo essa

característica intrínseca do funcionário, seria apropriado que a organização
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concedesse um incentivo (exógeno) mais adequado, alinhando as

necessidades do colaborador às necessidades e objetivos da organização.

o termo Personalidade se refere ao que é mais representativo no indivíduo -

não apenas ao que o distingue dos outros, mas ao que realmente ele é - e que

ordena e harmonizam todas as suas formas de comportamento, a partir de

uma força ativa existente dentro da própria pessoa. Segundo Allport (1937), a

personalidade consiste, em última análise, naquilo que é mais típico e

característico do indivíduo. Portanto, parece razoável admitir que para poder

otimizar seus resultados no desenvolvimento da cooperação, torna-se

necessário que as organizações e seus gerentes conheçam de forma mais

aprofundada aspectos da motivação intrínseca, associadas às condições dos

indivíduos a partir de suas personalidades. Estudos como os de Hall & Lindzey

(1966) - que analisam varias das teorias de personalidade - indicam que o

conceito de personalidade individual surge a partir de uma evolução dinâmica

que descreve o crescimento e o desenvolvimento do sistema psicológico

completo da pessoa, assim mais do que ver as partes da pessoa, a

personalidade vê alguns todos agregados que são maiores do que a soma das

partes (Hall & Lindzey, 1966). Portanto, deve-se pensar em personalidade

como a soma total de maneiras pelas quais um indivíduo reage e interage com

os outros. Inúmeros estudos demonstram o quanto as características de

personalidade impactam no comportamento e ações dos indivíduos, seja em

seu ambiente social, familiar ou organizacional, a exemplo das publicações de

LePine & Dyne (2001), McCrae & Costa (1989), Antonioni (1998), Motowidlo et

aI. (1997) e tantos outros. Apesar da quantidade limitada de estudos que se

aprofundaram em analisar o papel da personalidade nos processos

cooperativos organizacionais, parece razoável admitir que determinados tipos

de personalidade tendem a promover maior cooperação dentro dos ambientes

organizacionais, uma vez que a esta molda os atos das pessoas. Pode-se,

portanto, admitir que essa associação é muito forte e, portanto, digna do

interesse corporativo. Assim, à medida que são contratadas pessoas com

perfis adequados e capazes de contribuir com maior grau de cooperação, as

organizações estarão mais aptas para enfrentar concorrentes, garantir
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melhores resultados, proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado e

reter talentos.

A estrutura da personalidade é representada em termos de traços, conceituado

como uma tendência determinante ou predisposição que um indivíduo tem

para responder aos estímulos. A rigor, duas pessoas nunca tem exatamente o

mesmo traço. Por exemplo, embora dois homens possam ser considerados

agressivos, o estilo e a amplitude da agressividade são, em cada caso,

claramente diferentes. Isso se dá pelo fato de cada pessoas ser um Ser único

por conta de sua hereditariedade singular, história do desenvolvimento pessoal

e influências externas que se diferenciam de pessoa a pessoa. Assim, no

sentido estrito da definição de traços, apenas o traço individual é um traço real,

pois os traços estão sempre em indivíduos, e não na comunidade em geral. "O

produto final de uma determinação singular só pode ser singular" Allport

(1937).

De acordo com essa abordagem, apesar de nenhum traço poder aparecer em

mais de uma pessoa, admite-se que, em virtude da existência de influências

comuns em determinadas culturas e de semelhanças quanto à espécie,

indivíduos podem apresentar um número limitado de modos de ajustamento

mais ou menos comparáveis. Dessa forma, para viabilizar o estudo da

personalidade, estudiosos do assunto construíram medidas que determinam

os aspectos comuns dos traços individuais e que possuem certo poder

preditivo - os chamados traços comuns - que apontam os aspectos da

personalidade pelos quais os indivíduos podem ser comparados, ainda que

não representem com precisão o indivíduo.

Os traços comuns representam uma rotulação das características

permanentes que descrevessem o comportamento dos indivíduos. Essa

rotulação identifica características permanentes que descrevessem o

comportamento de um indivíduo, tais como timidez, agressividade, submissão,

preguiça, ambição, lealdade. Quanto mais constante e de aparecimento mais

freqüente em diversas situações, mais importante aquele traço é ao se
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descrever o individuo. Para conseguir identificar os traços comuns de

personalidade mais freqüentes dos indivíduos, as organizações utilizam-se da

aplicação de testes elaborados a partir de estudos psicológicos, que podem

apresentar o formato de questionários de múltipla escolha, entrevistas,

desenhos, entre outros. Um dos modelos mais utilizados, validado e aceito por

grande maioria dos principais estudiosos do assunto - tais como Costa &

McCrae (1992) - trata-se do chamado "Cinco Grandes Fatores de

Personalidade" que é abordado em maior profundidade no capítulo IV.

A análise aprofundada desses "Cinco Grandes Fatores de Personalidade"

identifica os aspectos mais significativos dos indivíduos, permitindo associa-los

ao processo de cooperação. Assim, este trabalho se propõe a pesquisar a

literatura para identificar a associação existente entre os "Cinco Fatores de

Personalidade" com a predisposição individual em se promover a cooperação

organizacional.

Em vista disso, com base na literatura disponível, este estudo pretende

explicitar de modo sistemático qual a relação existente entre motivação e

cooperação, e personalidade e cooperação. Não se trata de um trabalho

empírico, mas um estudo aprofundado daqueles que parecem ser aspectos

importantes relacionados à cooperação no trabalho. Para isso, o capítulo II

aborda o conceito de cooperação dividindo-se em seis sessões: na primeira é

feito um apanhado geral dos principais estudos existentes sobre o tema e sua

importância para as organizações; na segunda sessão, é identificada a

diferença de cooperação em relação ao comportamento de ajuda; em seguida,

são identificadas as vantagens dos objetivos cooperativos em relação aos

competitivos; na seqüência, uma sessão utiliza o clássico Dilema do

Prisioneiro como forma experimental de explicar e obter importantes conceitos

de ordem prática associada à cooperação; na quinta sessão, são identificados

aspectos adicionais que contribuem para a promoção da cooperação; por fim é

apresentada uma síntese dos principais conceitos extraídos dos estudos sobre

cooperação.
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o capítulo III aborda o estudo da motivação, considerado um dos principais

aspectos capazes de viabilizar e promover atitudes cooperativas. São

apresentados as principais teorias de motivação com o objetivo de identificar

as formas pelas quais as organizações podem promover maiores níveis de

cooperação interpessoal e interdepartamental. Ao final do capítulo, uma

síntese é apresentada para indicar as conclusões obtidas sobre o tema

Motivação em relação à cooperação.

o capítulo IV disserta sobre a personalidade individual, considerando-a como

um importante aspecto contribuinte à cooperação. A partir da literatura

existente, é desenvolvida uma avaliação sobre os "Cinco Grandes Fatores de

Personalidade" apresentando as características de cada fator para então

sintetizar os tipos de personalidade identificados como os que tendem a

promover maior cooperação organizacional.

Por fim, são apresentadas as conclusões finais do estudo com sugestões de

ordem prática gerencial a partir dos temas estudados ao longo deste trabalho.

17



CAPíTULO 11

COOPERAÇÃO

Este capítulo se propõe a fazer uma abordagem objetiva da variável central
deste estudo sob o ponto de vista organizacional. Para isso, primeiramente é
identificado o conceito de cooperação - dentre os vários existentes para o
tema - que melhor representa o interesse organizacional, objeto central de um
curso de mestrado em administração de empresas. Em segundo lugar, é
apresentada a distinção existente entre cooperação e ajuda, dois termos que
popularmente parecem iguais, mas que apresentam em sua essência
diferenças fundamentais para este estudo. Em seguida, é colocado em pauta a
relação existente entre cooperação e competição - dois aspectos de igual
importância corporativa e que aparentemente se mostram antagônicos - para
demonstrar que a competição pode ser uma forma de cooperação. Na
seqüência, uma sessão é dedicada a extrair importantes aspectos observados
na cooperação, a partir da experimentação simplificada pelo Dilema do
Prisioneiro. Por fim, o capítulo apresenta as conclusões sobre aquilo que há de
mais importante a ser considerado no processo cooperativo do ponto de vista
organizacional.

2.1 Conceito de Cooperação

o objetivo desta sessão é definir o conceito de cooperação que será tratado ao
longo deste estudo de forma a representar o interesse organizacional
associado ao termo. Aparentemente compreendido por todos, cooperação é
conceituada pelas pessoas nas mais distintas formas e abordagens, ainda que
freqüentemente possam parecer semelhantes. Para efeito deste trabalho, por
se tratar do tema central do estudo, identificar um conceito mais claro e
preciso de cooperação torna-se necessário para que seja mantida uma linha
de pensamento concisa e concentrada, evitando-se que as distintas
interpretações sobre o tema possam desviar a atenção e conduzir o estudo a
abordagens desfocadas.
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Em termos etimológicos, cooperação significa co-operação, ou seja, operação
com outro. Mas apesar do sentido etimológico nos remeter à idéia de operação
com outro, um dos principais pilares da investigação psicológica sobre
cooperação atribui a ela um significado que dispensa a presença do outro.
Trata-se da cooperação enquanto escolha de uma alternativa que
compatibiliza os interesses dos interlocutores envolvidas numa tarefa
dilemática, como veremos mais adiante.

Argyle (1991), um dos autores que aprofundou o estudo da cooperação,
defende que cooperação pode ser definida como:

".: agir conjuntamente de forma coordenada no trabalho,
lazer, ou nas relações sociais, na busca de objetivos
partilhados, em atividades conjuntas de diversão ou
simplesmente no aprofundamento da relação."
(Argyle, 1991, p.4).

Nota-se que o autor explora o tema de forma abrangente, abordando aspectos
relativos a lazer e diversão, porém dado o caráter organizacional deste
trabalho, estes não serão tratados neste estudo e, portanto, torna-se
necessária uma definição mais pontual e concentrada à realidade corporativa.

Segundo Smith, Carroll & Ashford (1995), a maior parte das definições de
cooperação foca o "processo pelo qual os indivíduos, grupos e organizações
avançam juntos, interagem e formam relações psicológicas com vistas a obter
ganhos ou benefícios mútuos" (p.1O).

A partir desse conceito identifica-se aspectos que caracterizam modos
diferentes de entender a cooperação, alguns dos quais também foram
observados por Santos (1999). Três deles serão úteis para este estudo:

1) Cooperação consiste em um processo pelo qual são disputados
recursos e que revela relações em diferentes níveis, podendo ser
exercida entre organizações - comumente traduzidas como
alianças ou parcerias estratégicas - entre grupos - percebidas
nas organizações através das relações interdepartamentais - ou
entre indivíduos - atribuindo-se o termo camaradagem e trabalho
em equipe. Apesar dos distintos níveis existentes o exercício da
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cooperação sempre provém da ação individual, daí a razão pelo
qual este estudo manterá o foco às questões individuais,
atribuindo menor importância àquelas grupais ou entre
organizações.

2) A presença de reciprocidade - quer quanto ao investimento dos
vários participantes, quer quanto à distribuição de resultados - o
que permite diferenciar a cooperação dos componentes de
colaboração e de ajuda. Ainda que colaboração e ajuda pareçam
importantes para as organizações, o estudo demonstrará que
estes se apresentam muito mais como ações isoladas e que, na
prática de longo prazo, não se mostra sustentável como a
cooperação.

3) A consideração das finalidades da cooperação que podem ser
comuns aos vários membros cooperativos ou não. Em outras
palavras, a cooperação pode ter como finalidade um objetivo
comum entre os membros, ou ainda interesses individuais
próprios, mas que ainda assim contribuem e convergem à
cooperação e aos resultados esperados. A teoria da cooperação
e competição ajudará a explicar esta abordagem.

Assim, ao longo deste trabalho cooperação é compreendida a partir das
análises de Santos (1999) que conclui que ela é:

"a realização deliberada de ações, por parte de vários indivíduos,
de forma coordenada, para o prosseguimento de finalidades que
compatibilizam interesses de todos" (p.114).

De forma geral, trata-se de uma definição muito próxima da apresentada por
Smith, Carrol! & Ashford, porém pode-se considerar a definição de Santos
mais completa à medida que acrescenta o conceito da "ação deliberada" do
indivíduo, firmando a condição de que nenhuma pessoa coopera por
obrigação. Essa sutil diferença na definição de Cooperação merece destaque
neste estudo, pois indica que a cooperação resulta de uma expressão de
liberdade, o que significa dizer que o comportamento cooperativo traz em sua
essência os fatores motivacionais dos indivíduos, tema a ser explorado no
capítulo 2.
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2.2 Diferença entre cooperação e ajuda

Comumente os termos cooperação e ajuda confundem-se na mente das
pessoas como sendo sinônimos, quando na verdade não o são. Para efeito
deste trabalho, a revisão e distinção entre os dois termos se mostram
importantes à condução dos estudos. A cooperação advém de uma relação de
contribuição mútua entre os agentes participantes - como uma via de duas
mãos - ao passo que a ajuda não apresenta esta relação de troca, ou seja,
neste caso a contribuição ocorre apenas por. parte de um dos agentes
participantes. Essa distinção permite identificar fatores que, no ambiente
organizacional, ainda que sutis, poderão fazer significativa diferença nos
resultados finais.

Para Hinde & Groebel (1991), "a essência da cooperação é que dois (ou mais)
indivíduos se ajudam uns aos outros para alcançar o mesmo fim" (p.4). Ao
fazer esta colocação, assume-se que na cooperação existe uma posição mais
igualitária na relação do que no caso do comportamento de ajuda ou do
altruísmo em que um é receptor da ajuda proporcionada pelo outro, ou seja, a
cooperação baseia-se na reciprocidade de benefícios para todos os
intervenientes, numa associação positiva entre finalidades, recursos, meio, etc.
de todos eles, relativo a uma realização concreta (Santos, 1999).

Hinde & Groebel (1991) consideram que os comportamentos de ajuda
promovem um benefício para aqueles que foram ajudados, ao passo que para
aqueles que ajudam, o benefício, se existir, é considerado um efeito
secundário, independente de que sempre haverá por trás a satisfação de
alguma necessidade por parte daquele que protagoniza o comportamento de
ajuda, tal como sentimento de integração, reconhecimento social, boa
disposição, satisfação, etc (Midlarsky, 1991).

Mesmo que o comportamento de ajuda possa contribuir para a execução de
tarefas que as organizações precisam que sejam feitas, contribuindo assim
para resultados positivos, este assume uma norma geral de reciprocidade
entre os indivíduos do tipo "hoje por ti, amanhã por mim" (Bierhoff & Klein,
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1991). Este tipo de ocorrência apresenta um cenário onde uma parte é
considerada mais receptora e a outra mais doadora, e é por isso que Argyle
(1991, p. 248) conclui que a cooperação - no sentido recíproco e igualitário - é
muitas vezes mais bem aceita do que o comportamento de ajuda, pois este
está associado a uma diferenciação na relação entre os intervenientes onde
aqueles que recebem a ajuda se sentem inferiorizados com ela; inversamente,
aqueles que realizam a ajuda sentem-se numa posição de superioridade por
conta da contrapartida que será exigida no futuro. Essa é a razão pelo qual
deve-se estimular o comportamento de cooperação nas organizações, dada
sua consistência a longo-prazo.

Isso não significa dizer que as organizações devam se ater apenas às ações
de cooperação entre seus colaboradores, pelo contrário, conforme
apresentado por Skarlicki & Latham (1996), o comportamento organizacional é
subdividido em duas categorias, o comportamento de cidadania organizacional
que beneficia a organização no geral, e o comportamento de cidadania
organizacional dirigido a indivíduos dentro da organização, como no caso dos
comportamentos de ajuda interpessoal. Assim, as organizações "dependem
diariamente de ações de cooperação, de ajuda, sugestões, gestos de boa
vontade, altruísmo e outros exemplos daquilo que podemos chamar de
comportamento de cidadania" (Smith, Organ & Near, 1983, p. 653).

2.3 Cooperação e competição

A observação histórica indica que, ao longo da década de 80 até meados da
década de 90, organizações e seus gerentes muito valorizaram a competição
interna entre seus funcionários e equipes como forma de promover maior
eficiência e produtividade nos ambientes de trabalho. Durante este período,
sistemas internos altamente competitivos - como o encontrado em muitos
bancos - apresentava-se como um modelo de gestão a ser seguido pelas
demais organizações e por esse motivo, à primeira vista, o tema cooperação
pode parecer menos relevante às questões e resultados organizacionais. Mais
ainda, cooperação e competição apresentam-se popularmente como ações
antagônicas e por isso torna-se necessário uma melhor avaliação de ambas
abordagens as quais serão exploradas neste capítulo.
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Ao estudar o tema cooperação, torna-se necessário identificar se os objetivos
existentes são comuns a todos os protagonistas ou se eles encontram-se
associados uns aos outros a ponto de cada um dos indivíduos perceber que
para obter seus objetivos é necessário que os demais também obtenham os
seus. Estudiosos de uma forma geral tem exposto a idéia de que conflitos são
inevitavelmente destrutivos às organizações, e para minimizar este efeito
negativo, a teoria da cooperação e competição pode ajudar gerentes e
colaboradores a tornar seus conflitos produtivos.

Neste sentido, a Teoria da Cooperação e Competição proposta por Deutsch
(1973, 1980, 1990, 1994) é de grande valia. Inúmeros experimentos e estudos
de campo - mais de 500 já foram contados - dão suporte à proposição básica
da teoria (Johnson & Johnson, 1989). Ela indica que a interdependência de
objetivos impactam na forma como os indivíduos interagem entre si, e como
conseqüência seus resultados. A percepção de como os objetivos estão
relacionados afeta substancialmente as expectativas, a comunicação, a forma
para se resolver problemas e a própria produtividade. Deutsch define três
conceitos a partir da relação existente entre os objetivos em interação:
cooperação, competição e independência.

Na cooperação, as pessoas acreditam que seus objetivos estão positivamente
correlacionados, ou seja, cada um conseguirá alcançar seu objetivo à medida
que os demais alcançarem os seus. Neste sentido, o sucesso dos indivíduos
ocorre em conjunto, fazendo com que haja um apoio mútuo por ações efetivas
que desenvolvam a divisão de trabalho, sentimentos positivos, flexibilidade e
promoção da interação entre as pessoas para que se tenha forte
relacionamento e trabalho produtivo.

Na competição, as pessoas acreditam que seus objetivos estão negativamente
correlacionados, ou seja, o sucesso de uns faz com que os demais se
distanciem da possibilidade de alcançar seus objetivos. Pessoas em estruturas
competitivas concluem que é melhor para eles que os demais membros ajam
de forma ineficiente, para que ele possa atingir seus objetivos. Este tipo de
estrutura faz com que as pessoas pensem que uns agem contra os outros,
causando efeito inverso ao da estrutura cooperativa, minando, em última
instância a produtividade do trabalho.
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Independência ocorre quando as pessoas acreditam que seus objetivos não
estão correlacionados, assim o fato de um membro atingir seu objetivo, não
ajuda nem atrapalha os demais a atingirem os seus.

Essas três abordagens apresentadas por Deutsch - cooperação, competição e
independência - fornecem conteúdo que contribuem para as conclusões deste
estudo e que, portanto, merecem ser aprofundadas, como será visto a seguir.

Análises confirmam que experiências cooperativas - comparadas às
competitivas ou independentes - fortalecem relacionamentos, diminuem
atritos, aumentam a aceitação de outros, e elevam o moral das equipes
(Johnson, Johnson, & Maruyama, 1983). Tradicionalmente, competição tem
sido considerada como uma importante forma de motivar a produtividade nas
organizações, contudo vários estudos - como os de Bunker & Rubin (1995),
Deutsch (1994), Hill (1982), Johnson & Johnson (1989), Johnson et aI. (1981) e
Tjosvold (1984, 1986a,b) - documentam que não é a competição, mas sim a
cooperação que normalmente promove o alcance de maiores índices de
sucesso e produtividade, principalmente em tarefas e problemas considerados
mais complexos que acabam se beneficiando pela troca de informações e
idéias, viabilizados pela cooperação.

Alguns estudos como o de Deutsch (1973) consideram ainda que objetivos
cooperativos promovem maior grau de interação entre seus participantes,
ajudando de forma significativa à produtividade. A figura 1 ilustra a forma pela
qual os objetivos cooperativos diferem dos competitivos e impacta nos
resultados organizacionais. Objetivos cooperativos conduzem as pessoas a
uma abordagem mais construtiva entre si, ou seja, promovem melhores
condições para que as pessoas busquem soluções em conjunto, fortalecendo
a qualidade das decisões, a produtividade e o relacionamento interpessoal
entre os protagonistas. Isso tudo conduz a maior auto-afirmação, sucesso e
confiança para colaborações futuras.

Em contra-partida, objetivos competitivos aumentam a tendência dos
protagonistas evitarem as discussões abertas na busca por soluções de
problemas, enfraquecendo a qualidade das decisões, diminuindo a
produtividade e o relacionamento interpessoal. Como resultado, surge a
frustração, agressividade, hostilidade e vingança entre as pessoas, diminuindo
a confiança entre os protagonistas e, conseqüentemente, colaborações
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futuras, chegando-se a um ciclo vicioso em que a cooperação torna-se
impraticável, haja visto que sua base está sustentada na relação de confiança
entre os membros.

Interdependência Interação Resultados

Objetivos cooperativos Controvérsia construtiva Decisões de qualidade
Relacionamentos

Trocas mútuas Produtividade
Afirmação
Sucesso mútuo
Confiança

Objetivos competitivos Evita discussões Decisões de baixa qualidade
Relacionamentos fragmentados

Inflexibilidade de idéias Baixa produtividade
Frustração

Tentativas de coerção Hostilidade
Vingança

Fig. 1 - Diferença de objetivos cooperativos e competitivos (Tjosvold, 1998)

A dinâmica sugerida pelos objetivos cooperativos que contribuem para um
eficiente trabalho em conjunto tem sido caracterizada como controvérsia
construtiva (Johnson, Johnson, Smith, & Tjosvold, 1990). Controvérsia ocorre
quando as pessoas discutem pontos de vista divergentes sobre como um
problema deveria ser solucionado. Independente do ambiente competitivo ou
cooperativo espera-se que as pessoas tenham seus próprios pontos de vistas,
contudo objetivos interdependentes afetam a forma como as pessoas irão se
engajar na discussão dessas controvérsias. Assim, ao reconhecer que o
interesse de todos favorece o objetivo de cada um, protagonistas de estruturas
cooperativas se mostram mais dispostos a discutir mais abertamente os
conflitos existentes do que aqueles de estruturas competitivas. Isso contribui
com o fortalecimento do trabalho em equipe - diretamente associado ao
trabalho cooperativo - melhorando a performance das organizações, indicando
uma forte correlação existente entre objetivos cooperativos e controvérsias
construtivas, conforme pôde ser constatado em pesquisa feita por Apler e
Tjosvold (1993) com mais 500 funcionários de uma indústria do meio-oeste
americano.

A controvérsia construtiva sugere que as discussões abertas de pontos de
vista divergentes são fundamentais para criar situações que sejam
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cooperativas e produtivas. Assim sendo, pode-se dizer que o conceito de
conflito não se opõe à cooperação; pelo contrário, ele pode promover e
contribuir para o desenvolvimento do trabalho cooperativo. É sob condição
competitiva que as pessoas são mais propensas a evitar a discussão dos
conflitos existentes para tentar ganhar a luta existente entre elas (Barker,
Tjosvold, & Andrews, 1988).

A partir desses conceitos, pode-se dizer que a competição nada mais é do que
uma forma rudimentar de cooperação, em que os competidores não tem
consciência do propósito comum que os guia (Mollner, 1992). Segundo esse
autor, quando a cooperação se torna uma escolha consciente, ou seja, uma
opção deliberada, isso representa uma evolução em relação à competição. A
partir daí, a cooperação consciente torna-se a forma dominante de
cooperação, em vez da competição. Mollner (1992) exemplifica isso da
seguinte maneira:

Uma pessoa que tenha tido dois cães ou dois gatos
testemunhou, provavelmente, o caráter cooperativo da
natureza. Se colocarmos uma tigela de comida para os
dois cães, eles irão lutar por ela. Este é o nível mais
rudimentar a que as partes do universo cooperam para o
bem de um todo, através da sobrevivência pela
competição. Contudo, se colocarmos uma tigela para cada
um, eles irão cooperar, comendo cada um da sua própria
tigela. Dada a oportunidade de cooperarem a um nível
mais elevado de maturidade, dirigindo a cooperação um
com o outro para o bem de um todo, eles farão isso
naturalmente (Mol/ber, 1992, p. 206).

Mesmo o mercado que se julga ter uma matriz essencialmente competitiva, é
antes de mais nada cooperativa. As relações corporativas tem .uma
componente de cooperação muito mais intensa do que a de competição, pois
antes de competir com seus concorrentes, um empresário necessita, por
exemplo, da cooperação de todos os seus colaboradores e às vezes até
mesmo dos fornecedores. Além disso, a competição servirá um propósito
superior cooperativo que, quando muito, poderá não estar consciente na mente
das pessoas.
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Dessa forma, pode-se dizer que mesmo nos ambientes organizacionais
estimulados de forma competitiva, esta somente apresentará resultados
otimizados se, antes de qualquer coisa, houver a consciência de que a
cooperação deve preceder à competição. Ou seja, ainda que a competição
possa existir e até se mostrar importante, é essencial que ela ocorra dentro de
um contexto maior cooperativo. Caso contrário, os efeitos nocivos da
competição provocarão resultados indesejados à organização como decisões
de baixa qualidade, relacionamentos fragmentados, baixa produtividade,
frustração, hostilidade e vingança, decorrentes de uma interação negativa
entre os indivíduos onde discussões são evitadas, tentativas de coerção são
freqüentes e há inflexibilidade de idéias (vide Fig.1).

Na próxima sessão, experimentos executados a partir do Dilema do Prisioneiro
fornecem evidências que indicam o quanto a consciência cooperativa pode
gerar melhores resultados, ainda que vivenciados a partir de uma relação
competitiva.

2.4 O Dilema do Prisioneiro como forma de explicar cooperação

No mundo de hoje, dificilmente encontramos recursos em abundância
suficiente a ponto de não encontrarmos restrições a seu uso e podermos
utiliza-los à vontade. Os recursos comuns, como a atmosfera, a água, etc, por
exemplo, normalmente não são renováveis - ou se renovam numa velocidade
muito lenta - assim se todos resolverem maximizarem seus benefícios
individuais imediatos, tirando o máximo de proveito de uma situação, a médio
ou longo prazo este recurso acabará se extinguindo. Por este motivo, será
mais vantajoso se todos moderarem o uso destes recursos. Vários ocorridos
deste tipo já ocorreram no Brasil, geralmente mobilizados por planos
econômicos que anunciavam medidas artificiais para conter a inflação e com
isso geravam expectativas por parte dos consumidores. Em 1986, as cenas de
supermercados com suas prateleiras vazias e a falta de carne nos açougues
aconteceu justamente pela tentativa das pessoas maximizarem seus
benefícios pessoais adquirindo quantidades desnecessárias de mantimentos
que ficariam estocados em suas residências aguardando um possível aumento
de preços. Na realidade, havia produto suficiente para atender à necessidade
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de todos, porém a iniciativa de maximizar benefícios por parte de uns fez com
que outros ficassem sem acesso aos produtos. Este exemplo indica que, por
vezes, "a racionalidade individual conduz à irracionalidade coletiva" (Pruitt &

Kimmel, 1977, p. 372) e para se evitar isso, seria necessário a coordenação na

utilização dos recursos comuns ou cooperação entre os indivíduos.

Este mesmo contexto social pode ser comparado à realidade organizacional,
na medida em que muitos dos recursos disponíveis devem ser partilhados por
todos os membros, ao passo que a apropriação de mais recursos por parte de
um indivíduo (ou grupo) acaba conduzindo a menos disponibilidades para os
outros (Aquino & Reed li, 1998; Kramer, 1991) o que inevitavelmente prejudica
o desempenho organizacional. Este tipo de situação dilemática há muito vem
interessando estudiosos que propõem, através de contextos controlados de
laboratório, a utilização de jogos de dilema social para avaliar o
comportamento dos indivíduos nas mais diversas situações que refletem a
realidade vivida no dia a dia da sociedade e das próprias organizações. Dentre
os dilemas sociais que expressam diferentes modalidades de interdependência
entre dois ou mais indivíduos, espectro deste trabalho, podemos citar o Dilema
do Medroso (Chicken), o Dilema da Segurança, e o mais clássico de todos, o

Dilema dos Prisioneiros, objeto deste capítulo.

A cooperação, neste tipo de situação dilemática, é definida por uma decisão de

procurar conjugar os interesses de cada indivíduo com os interesses dos

restantes envolvidos na situação, de modo que nenhum seja beneficiado em

relação aos restantes. A não-cooperação é definida como a decisão de um

indivíduo em tentar maximizar seus benefícios no curto-prazo, uma vez que no

longo prazo este tipo de decisão acaba por se tornar prejudicial para todos,

como pudemos ver no exemplo acima com a falta de produtos e carne nos

supermercados e açougues brasileiros no ano de 1986. Neste sentido, o

Dilema dos Prisioneiros será de grande valia para este estudo uma vez que

ajudará a explicar os comportamentos dos indivíduos em situações

cooperativas que irão tomar suas decisões baseadas em seus interesses

pessoais e por conta própria, sem a interferência ou ajuda de uma autoridade

central que os force a cooperarem com os demais.
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Toda teoria da cooperação apresentada por Axelrod (1984) é baseada na
investigação desses indivíduos a partir do Dilema dos Prisioneiros, e a razão
pelo qual o autor escolheu esta linha de estudo provém dela permitir um
exame da difícil situação pela qual a cooperação não é totalmente baseada
nos sentimentos positivos em relação aos outros ou bem estar do grupo como

um todo. Assim, a importância do estudo deste autor para as conclusões deste
trabalho se dão pela similaridade contextual vivenciada pelas organizações
que não podem contar com a cooperação individual baseada apenas nos

sentimentos positivos dos outros, mas que necessitam coordenar as ações de
seus indivíduos convergindo seus interesses pessoais com a execução
cooperada do trabalho.

A versão original do Dilema dos Prisioneiros apresenta uma situação onde

...0 Procurador de Justiça manda prender dois homens
suspeitos de assalto à mão armada. Não há provas
suficientes para leva-los ao tribunal, por isso ele manda
chamá-los ao seu gabinete explica que para poder condena-
los precisa de uma confissão; sem a confissão o Procurador
de Justiça apenas pode acusa-los de posse ilegal de arma de
fogo, o que implica numa condenação de seis meses de
prisão. Se ambos confessarem, o Procurador de Justiça
promete a sentença mínima de assalto à mão armada, que
corresponde a dois anos de prisão. Contudo, se apenas um
deles confessar, este será considerado testemunha oficial e
partirá em liberdade, ao passo que o outro ficará condenado à
sentença máxima de vinte anos de prisão (Watzlawick, 1991).

Partindo da premissa que os dois prisioneiros ficarão em selas separadas e,
portanto, não poderão dialogar entre si, a decisão de não confessar (cooperar
- C) ou confessar (não-cooperar - NC), depende da confiança recíproca e da
solidariedade existente entre os prisioneiros.

A versão experimental desse dilema apresenta um modelo simplificado, capaz
de ajudar na análise do comportamento cooperativo das pessoas. No Dilema
dos Prisioneiros, existem 2 jogadores, cada um com 2 opções de jogada:
cooperar ou não cooperar. Cada um deve tomar sua decisão ou escolha sem
saber o que o outro fará. Não importando o que o outro faça, a defecção (não
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cooperação) garante sempre um ganho mínimo, ao passo que a cooperação
pode gerar ganho zero, c~so o outro não coopere. O dilema se dá porque se
houver defecção das duas partes, ambos ganham menos do que se tivessem
cooperado. O quadro abaixo representa esta relação, imaginando que os
pontos representados simbolizam valores:

Matriz de representação do Dilema dos Prisioneiros

.Lo q a d o r 1
..

Coopera Não coopera

3/3 0/5

Coopera Ambos ganham 3 O jogador que não

como prêmio pela coopera ganha 5 e o
C\I

cooperação mútua. que colabora ganha
•....

zero.o
"O 5/0 1/1aj
Olo O jogador que não Ambos ganhamJ Não coopera

coopera ganha 5 e o apenas 1 como

que colabora ganha punição pela

zero. defecção mútua.

Nesta situação dois aspectos são importantes a serem ressaltados: o primeiro
diz respeito à confiança e o segundo à continuidade.

A confiança existente em relação ao outro jogador irá determinar as jogadas.
Assim, sempre que ambos jogadores tiverem uma percepção positiva em
relação ao outro (Confiança), -haverá cooperação mútua e ambos receberão
um prêmio maior por isso. Assim, como se sabe, os aspectos históricos da
relação existente entre os 2 jogadores irá definir a percepção e intensidade de
confiança existente entre eles. Da mesma forma, um histórico negativo - de um
ou mais eventos defectivos - irá gerar desconfiança e isto afetará a
cooperação existente entre os indivíduos.

Em relação à continuidade, pode-se dizer que mesmo sem haver plena
confiança no outro jogador - algo muito presente na realidade organizacional -
o aspecto temporal irá favorecer as jogadas. No Dilema dos Prisioneiros, a
expectativa de continuidade do "jogo" promove o interesse e a atitude
cooperativa por parte dos jogadores, uma vez que uma defecção tende a
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quebrar a confiança no outro jogador, e a partir daí existe uma forte tendência
à defecção mútua, pois esta jogada oferece um ganho mínimo, caso o outro
aplique a mesma jogada. Neste caso, ambos deixam de ganhar 2, o que na
linguagem corporativa significa perda, considerando que nos negócios, deixar
de ganhar, significa perder. Diante disso, para se obter melhores resultados no
processo cooperativo, é importante gerar a idéia de que a relação existente
entre os indivíduos será prolongada a fim de evitar a defecção.

2.5 Outras condições necessárias à cooperação

Além da condição estrutural apresentada nas sessões anteriores, outras
condições se mostram necessárias para a implantação de um sistema de
trabalho cooperativo bem sucedido - aquele pelo qual os indivíduos ou grupos
avançam juntos, de forma coordenada, para obter ganhos mútuos -
confirmado por Deutsch (1993), entre eles:

1. A interdependência de tarefas, relacionada com a divisão do
trabalho, deve ser feita com base na complementaridade de papéis.
Em outras palavras, isso significa dizer que a cooperação ocorrerá
quando indivíduos ou grupos puderem contribuir com algo adicional -
complementar - para que o objetivo comum seja atingido, caso
contrário não haverá sustentação para a cooperação, haja visto que,
se não há complementaridade, para quê haveria necessidade de se
cooperar?

2. Os recursos comuns - sejam eles materiais ou informações - devem
ser distribuídos de forma complementar entre os vários membros de
cada grupo. Semelhante aos comentários do parágrafo anterior, a
complementaridade dos recursos contribuirá de forma positiva para
viabilizar a operacionalização da cooperação. Numa indústria de
confecção que tem como objetivo a produção de camisas, por
exemplo, recursos como tecidos, facas de corte, maquinas de
costura e embalagem precisam ser distribuídos de forma
complementar entre os membros da fábrica, caso contrário a
indústria não conseguirá produzir as quantidades demandadas por
seus clientes com a rapidez exigida por eles.
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3. A interação direta entre os membros de cada grupo. Essa interação
favorece e facilita o relacionamento interpessoal, além de viabilizar a
chamada controvérsia construtiva, que permite as discussões
abertas de pontos de vista divergentes que são fundamentais para
criar situações que sejam cooperativas e produtivas.

4. A interdependência positiva das recompensas fornecidas como
reforços. Sejam de cunho psicológico ou material, as recompensas
formam um dos mais importantes aspectos para a promoção da
cooperação, sendo necessário que estejam conectadas de forma
interdependente para que seus resultados ocorram.

5. A responsabilidade individual de cada membro para dar apoio aos
demais elementos nos momentos de dificuldade. Em qualquer
ambiente organizacional, dificuldades ocorrem quase que a todo o
momento, tornando-se necessária a atitude responsável individual
para supera-Ias. Nas situações cooperativas, essa responsabilidade
individual se torna ainda mais necessária como uma ação de apoio e
sustentação aos demais membros.

6. As competências interpessoais e de interação grupal das pessoas.
Na linguagem popular, isso se refere à capacidade de
relacionamento existente entre os membros. Essa competência
interpessoal e de interação grupal proporciona maior envolvimento
emocional entre as pessoas propiciando condições favoráveis ao
exercício da cooperação.

7. O tempo e os procedimentos para analisar o funcionamento do grupo
no sentido de melhorar o trabalho conjunto. Embora alguns autores
como Ovejero (1990) não apresentem essa condição como
necessária, a observação empírica indica que, no ambiente
organizacional, análises e controles periódicos contribuem para a
execução de tarefas em geral. Por essa razão esta condição deve
ser considerada para efeitos deste estudo.

As condições aqui apresentadas indicam que, apesar do Dilema do Prisioneiro
oferecer importantes aspectos que contribuem com a cooperação, a
operacionalização da cooperação implica interações interpessoais que a
tornam muito mais complexas do que uma simples escolha artificial de
alternativas, como a observada nos jogos laboratoriais de dilema social.
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Analisando essas sete condições, observa-se que as duas primeiras - que se
referem à complementaridade de tarefas e recursos - formam a condição
mínima necessária para a existência de qualquer ação cooperativa. A terceira
- interação direta entre os membros de cada grupo - fornece a condição
estrutural da controvérsia construtiva que contribui com o fortalecimento do
trabalho em equipe, diretamente associado ao trabalho cooperativo, conforme
observado na sessão 3 deste capítulo. As demais condições associam-se
fortemente às questões relacionadas com a motivação e a personalidade que
serão abordadas em maior profundidade nos próximos capítulos.

2.6 Síntese

A partir da análise apresentada no presente capítulo conclui-se que o conceito
que melhor expressa Cooperação no contexto organizacional caracteriza o
termo a partir da realização deliberada de ações, por parte de vários
indivíduos, de forma coordenada, para o prosseguimento de finalidades que
compatibilizam interesses de todos. Observa-se ainda que, apesar de
popularmente identificados como sinônimos, existe uma diferença
representativa entre o comportamento de cooperação e de ajuda: a
cooperação advém de uma relação de contribuição mútua entre os agentes
participantes, ao passo que a ajuda não apresenta esta relação de troca, ou
seja, a contribuição ocorre apenas por parte de um dos agentes participantes.
A caracterização clara desses dois conceitos - Cooperação e Ajuda - torna-se
importante para evitar que as distintas interpretações sobre o tema possam
desviar a atenção e conduzir o estudo a abordagens desfocadas.

O capítulo desmistifica a idéia popular de que cooperação e competição são
ações antagônicas, a partir da avaliação de ambas abordagens. Verifica-se
que cooperação é essencial em qualquer ambiente organizacional e que
competição nada mais é do que uma forma rudimentar de cooperação, onde
os competidores não tem consciência do propósito comum que os guia.
Conclui-se ainda que nos ambientes organizacionais estimulados de forma
competitiva, esta somente apresentará resultados otimizados se, antes de
qualquer coisa, houver a consciência de que a cooperação deve preceder à
competição, ou seja, ainda que a competição possa existir e até se mostrar
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importante em determinadas situações, é essencial que ela ocorra dentro de
um contexto cooperativo.

Por fim o capítulo identifica fatores que contribuem para a cooperação nos
contextos organizacionais a partir de experimentos laboratoriais do Dilema do
Prisioneiro e das teorias existentes na literatura. Nos experimentos
laboratoriais do Dilema do Prisioneiro, conclui-se que dois aspectos são
fundamentais para a promoção da cooperação: o primeiro diz respeito à
confiança entre os membros e o segundo diz respeito à continuidade das
tarefas. As teorias existentes na literatura indicam outros sete aspectos que
contribuem para a cooperação organizacional, os quais podem ser resumidos
sob os contextos da motivação e da personalidade, temas que são estudados
nos próximos capítulos.
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CAPíTULO 111

MOTIVAÇÃO E COOPERAÇÃO

Evidências como os estudos de Milgron & Roberts (1992) e Deutsch (1993)
indicam que o exercício da cooperação está associado aos fatores
motivacionais dos indivíduos. Toda ação individual parece preceder de
interesses ou satisfação de alguma necessidade humana, seja ela qual for,
financeira, emocional ou psicológica. Nesse sentido, ações cooperativas
executadas pelos indivíduos em suas organizações estariam diretamente
associados à capacidade de se oferecer aos indivíduos fatores de satisfação
que os levem a agir em direção aos objetivos cooperativos.

Constatada a importância da motivação como um dos principais fatores
capazes de viabilizar e promover ações cooperativas, bem como o fato do
tema oferecer subsídios para a conclusão deste trabalho, a finalidade deste
capítulo é de aprofundar no estudo da motivação. Para isso, a primeira sessão
do capítulo apresenta conceitos básicos sobre o tema motivação para evitar
que interpretações populares errôneas prejudiquem os estudos. Em seguida,
são apresentados as principais teorias de motivação com o objetivo de
identificar as formas pelas quais as organizações podem promover maiores
níveis de cooperação interpessoal e interdepartamental. Na sessão seguinte, é
feita a associação entre as teorias de motivação e a cooperação
organizacional, apresentando conclusões a partir de estudos desenvolvidos
neste trabalho, até então. Por fim, é apresentada uma síntese do capítulo,
resumindo as principais descobertas feitas.

3.1 Conceitos Básicos de Motivação

Apesar de um termo muito empregado no dia-a-dia organizacional, as pessoas
normalmente se equivocam em relação ao conceito de motivação. Quando
questionados sobre o assunto motivação e quais os fatores mais impactantes
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para sua promoção, alunos de um curso de Mestrado Profissionalizante em
Administração de escola primeira linha, apresentaram as mais diversas
respostas, indicando o quanto o termo é nebuloso mesmo para pessoas
consideradas parte de uma elite acadêmica e executiva do país.

Robbins (1999), define motivação como a vontade de empregar altos níveis de
esforço em direção a metas organizacionais, condicionada pela capacidade do
esforço de satisfazer alguma necessidade do indivíduo.

Segundo o Dicionário Aurélio (1986), o termo motivação é definido como o
"conjunto de fatores psicológicos (conscientes ou inconscientes) de ordem
fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a
conduta de um indivíduo". Já o Dicionário Webster define o termo como uma
inclinação para a ação que tem origem em um motivo ou necessidade. Assim,
a motivação é composta de dois fatores: a necessidade e o fator de satisfação.
Uma necessidade nada mais é do que um motivador que faz com que o
indivíduo aja. Por outro lado, um fator de satisfação é algo que satisfaz essa
determinada necessidade. Para elucidar melhor os termos, toma-se como
exemplo um indivíduo com sede. A sede, ou a necessidade de beber algo é o
motivador que fará o indivíduo tomar algum tipo de ação: levantar do sofá e
dirigir-se até a geladeira de casa para apanhar água ou pegar o carro e ir à
lanchonete tomar um refrigerante. Nesse exemplo, a água e o refrigerante são
fatores de satisfação, pois ao beber um ou outro, o indivíduo estará eliminando
sua sede (o motivador).

No contexto dessas definições, conclui-se então que um motivador e um fator
de satisfação são a antítese um do outro. Assim, chega-se à primeira
conclusão que elimina a crença popularmente utilizada nas organizações de
que as necessidades (ou motivadores) e os fatores de satisfação sejam a
mesma coisa, afinal, um fator de satisfação é algo que satisfaz uma
determinada necessidade, então a satisfação representa o atendimento ou
eliminação da necessidade.

Aquilo que satisfaz uma necessidade humana, popularmente é visto como a
própria necessidade, porém sua distinção é fundamental. Comida, é um fator
de satisfação de uma necessidade denominada fome; contudo existe uma
tendência das pessoas encararem a comida como uma necessidade, quando
na verdade ela é o fator que irá satisfazer a fome, esta sim a real necessidade
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que atuará no intelecto da pessoa, fazendo-a mover ou agir. Neste exemplo, o
motivador é a fome e não a comida, assim, é a necessidade que estará
motivando os indivíduos e aquilo que satisfaz a necessidade; a motivação
nasce somente das necessidades humanas e não daquelas coisas que
satisfazem estas necessidades.

Segundo Bergamini e Coda (1997), é possível oferecer fatores de satisfação
às pessoas, tais como comida, água, reconhecimento, progresso, etc, mas
isso é satisfação e não motivação. Também é possível negar ou privar as
pessoas de comida, água, progresso, .etc, mas isso é contra-satisfação e não
motivação. Contra-satisfazer as necessidades de um indivíduo não é o mesmo
que criar uma necessidade dentro dele. Da mesma forma que um fator de
satisfação exige uma necessidade real para ser atendida, um fator de contra-
satisfação deve contar com uma necessidade real não atendida. As
necessidades humanas não são conseqüência direta nem da satisfação nem
da contra-satisfação, mas da natureza intrínseca da pessoa.

Ainda que controverso, mas defendido por muitos estudiosos, surge aqui um
novo conceito, essencial para o entendimento do assunto motivação, o
conceito de que uma necessidade não pode ser aprendida. Se as
necessidades humanas são conseqüências diretas da natureza intrínseca do
indivíduo, então ninguém pode criar uma necessidade em outra pessoa, ou
seja - seguindo o exemplo citado no início deste capítulo - não se pode criar a
necessidade de fome, sede, reconhecimento, etc. em outra pessoa. Tudo o
que se pode fazer é satisfazer ou contra-satisfazer estas necessidades.

o que se pode criar num indivíduo é a percepção do valor dos fatores de
satisfação. Assim, aquilo que foi popularmente caracterizado como
"necessidades aprendidas", são na realidade "fatores de satisfação
aprendidos". Por exemplo, é possível aprender que reconhecimento satisfaz à
necessidade de estima, mas o fato de um indivíduo ter a necessidade de
estima não é resultante de alguém ter instalado esta necessidade na pessoa,
ou então que este tipo de necessidade tenha sido aprendido. Contudo, se
todas as necessidades são intrínsecas ao indivíduo, as necessidades podem
estar latentes ou ativas, e se todas as necessidades ativas existem, é possível
modificar sua intensidade através da satisfação ou contra-satisfação, mas não
é possível fazer com que necessidades que não existam passem a existir. Daí
surge a importância para as organizações em compreender as necessidades
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de seus colaboradores de forma mais aprofundada, a fim de prover os fatores
de motivação adequados para energizar a direção de seus comportamentos
alinhados aos objetivos da organização. Um indivíduo não estará motivado
para se comportar a menos que tenha uma necessidade energizando seu
comportamento. Essa necessidade depende do intelecto, cujo único objetivo é
encontrar satisfação para as necessidades da pessoa.

o intelecto é o planejador, organizador e diretor na procura da satisfação das
necessidades dos indivíduos. Ele nunca descansa, uma vez que as
necessidades do homem são insaciáveis. As preferências por determinados
fatores de satisfação podem mudar, mas as necessidades permanecem,
assim parece razoável admitir a importância de se aprofundar nos estudos
sobre a personalidade, pois ela carrega em si as necessidades dos indivíduos.

Embora seja verdade que as necessidades são os energizadores do
comportamento e que o intelecto é o diretor do comportamento, os reais
determinantes da direção comportamental são os fatores de satisfação e de
contra-satisfação. A direção comportamental não é o resultado da motivação e
sim a modificação motivacional, através dos fatores de satisfação ou de
contra-satisfação. Assim, não é a presença ou a ausência de motivação que
determina se o comportamento será positivo (não-frustrado) ou negativo
(frustrado), mas muito mais a presença ou ausência de algum grau de
satisfação. Portanto, pode-se concluir que para se promover cooperação
organizacional, os incentivo oferecidos devem considerar a presença ou
ausência de algum grau de satisfação.

Bergamini e Coda (1997), apresentam ainda dois tipos de fatores de satisfação
ou de contra-satisfação, importantes para este estudo: os fatores endógenos,
ou seja, aqueles providos dentro do intelecto, por fontes intrínsecas,
relacionados com o processo cognitivo que inclui tanto consciência, como
julgamento; e os fatores exógenos, aqueles providos pelo ambiente, por fontes
extrínsecas. Para influenciar o comportamento do indivíduo, as organizações
somente podem oferecer os fatores exógenos, caracterizados pelos incentivos
oferecidos. Contudo à medida que a organização se aprofunda no
conhecimento da personalidade de seus colaboradores, e oferece fatores de
satisfação - ainda que exógenos - alinhados com seus fatores endógenos, as
chances de melhores resultados e ações direcionadas aos objetivos
cooperativos da organização tendem a aumentar.
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3.2 Teorias da Motivação

Para que as organizações possam otimizar seus resultados no sentido da
cooperação, torna-se necessário o aprendizado de algumas teorias de
motivação. Na década de 50, surgiram três teorias que se tornaram muito
populares para explicar a motivação de empregados: a Teoria de Hierarquia de
Necessidades de Maslow, as Teorias X e Y, e a Teoria da Motivação-Higiene.
Apesar da importância destas três teorias para o estudo da motivação ao longo
da história, a literatura moderna indica que elas não se sustentam bem a
pesquisas e um exame mais profundo, ou seja, elas não apresentam validação
(Robbins, 1999).

Por apresentar um grau razoável de documentação e suporte válido, e por
representar algo mais atual para explicar a motivação de empregados, este
trabalho se embasará nas teorias denominadas "contemporâneas" da
motivação. Dentre as várias teorias contemporâneas de motivação existentes,
aqui serão utilizadas aquelas consideradas mais práticas e usuais nos
ambientes organizacionais. Deve-se considerar ainda que, individualmente,
essas teorias não são completas por inteiro; assim, esse estudo irá extrair os
principais conceitos de cada teoria para melhor compreender as reais
conseqüências para as organizações em direção à promoção da cooperação,
objeto central desta dissertação.

Esta sessão pretende apenas apresentar as Teorias Contemporâneas da
Motivação com o objetivo de identificar as diversas formas pelas quais as
organizações podem motivar seus colaboradores, enquanto que a sessão
seguinte esboçará julgamentos e associações com o tema cooperação.

Teoria ERC

Desenvolvida por Alderfer (1969) da Universidade de Yale, a teoria ERC
representa de uma versão mais válida da clássica hierarquia de necessidades
de Maslow. O autor argumenta que existem três grupos de necessidades
centrais - existência, relacionamento e crescimento - daí o nome ERC. O
grupo existência está preocupado em prover as exigências materiais básicas
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da existência do indivíduo, o que na teoria de Maslow representava as
necessidades fisiológicas e de segurança. O grupo relacionamento diz respeito
ao desejo que as pessoas tem de manter relacionamentos interpessoais
importantes. Esses desejos assemelham-se à necessidade social e status,
denominadas por Maslow. Por fim, o grupo crescimento representa o desejo
intrínseco de desenvolvimento pessoal e auto-realização.

Mais importante do que simplesmente substituir as cinco necessidades
definidas por Maslow por apenas três, a teoria ERC difere da teoria de
hierarquia de necessidades em alguns aspectos. A teoria ERC demonstra que
mais de uma necessidade pode estar funcionando ao mesmo tempo. Ela
também não supõe que exista uma hierarquia rígida em que uma necessidade
mais baixa deva ser substancialmente gratificada antes que alguém possa
seguir em direção à próxima necessidade da hierarquia. Se a gratificação de
uma necessidade de nível mais alto é reprimida, o desejo de satisfazer uma
necessidade de nível mais baixo aumenta, por exemplo, a inabilidade de
satisfazer uma necessidade de interação social pode elevar o desejo por mais
dinheiro ou melhores condições de trabalho.

Assim, a teoria ERC argumenta, como Maslow, que necessidades de baixa
ordem satisfeitas levam ao desejo de satisfazer necessidades de alta ordem.
Contudo, necessidades múltiplas podem estar operando como motivadores ao
mesmo tempo, e a frustração em tentar satisfazer uma necessidade de alto
nível pode resultar em regressão a uma necessidade de nível mais baixo. A
teoria é compatível com o conhecimento de diferenças individuais entre as
pessoas, onde variáveis como educação, formação familiar e ambiente cultural
podem alterar a importância ou força impulsionadora que um grupo de
necessidades tem para um indivíduo em particular.

A teoria ERC contribui com este estudo à medida que ela serve como base
para as ações motivacionais que as organizações precisam para tornar suas
operações funcionando através das atividades de seus colaboradores.

Teoria de Determinação de Metas

Edwin Locke (1968) propôs que as intenções de trabalhar em direção a uma
meta são a principal fonte de motivação de trabalho, pois as metas dizem a um
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empregado o que precisa ser feito e quanto esforço será necessário empregar.
Estudos apresentam fortes evidências sobre o valor de metas e ainda
demonstram que metas bem específicas melhoram ainda mais o desempenho.
A teoria também indica que metas específicas difíceis, quando aceitas,
resultam em um desempenho melhor do que metas fáceis ou generalizadas, e
que a própria especificidade da meta age como um estímulo interno. Por
exemplo, um aluno universitário que decide ingressar numa escola que exige
uma nota mínima de 8,5 para passar de ano (objetivo específico), tende a ter
um desempenho melhor do que um aluno que ingressa numa escola cujo
objetivo é simplesmente de fazer o melhor de si (objetivo genérico).

Se fatores como habilidade e aceitação das metas são mantidos constantes,
pode-se afirmar que quanto mais difícil a meta, maior o nível de desempenho.
Contudo, é razoável supor que metas mais fáceis são mais prováveis de
serem aceitas, mas uma vez que um colaborador aceite uma tarefa difícil, ele
empregará um alto nível de esforço até esta ser realizada, diminuída ou
abandonada.

A teoria de Determinação de Metas indica que feedback leva a um melhor
desempenho do que sua ausência, ou seja, as pessoas se saem melhor
quando recebem feedback, pois ele age para guiar o comportamento. Porém
nem todo feedback é igualmente potente. Estudos demonstram que o
feedback autogerado - em que o colaborador é capaz de monitorar seu próprio
progresso - tem se mostrado um motivador mais poderoso do que o feedback

gerado externamente.

Além do feedback, outros três fatores foram descobertos como tendo
influência na relação metas-desempenho: o comprometimento com a meta,
auto-eficácia adequada e cultura nacional. O comprometimento diz respeito à
determinação do indivíduo a não diminuir ou abandonar a meta, o que tem
maior probabilidade de ocorrer quando as metas são tornadas públicas,
quando o indivíduo tem um lugar de controle interno e quando as metas são
autodeterminadas, em vez de impostas. A auto-eficácia refere-se à crença de
um indivíduo de que ele é capaz de desempenhar uma tarefa, ou seja, sua
confiança na capacidade de ter sucesso numa tarefa. Estudos mostram que
pessoas com baixa auto-eficácia são mais propensas a diminuir seu esforço ou
a desistir, enquanto que as pessoas de alta auto-eficácia tentarão mais
duramente vencer o desafio. Além disso, os indivíduos com alta auto-eficácia
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parecem responder ao feedback negativo com esforço aumentado e
motivação. (Nota-se aqui a importância da personalidade individual, assunto a
ser tratado com maior profundidade no capítulo seguinte). Por fim, a teoria é
considerada limitada culturalmente, sendo considerada mais bem adaptada a
países de cultura norte americana. Porém a fortíssima - e cada vez mais
crescente - influência americana sobre o Brasil, faz com que esta teoria tenha
boa aplicabilidade na realidade das organizações instaladas no país.

Teoria da Equidade

A equidade tem um forte papel na motivação dos indivíduos, uma vez que as
pessoas tem necessidade de se sentirem iguais às outras. Os empregados
fazem comparações de insumos e resultados de seus trabalhos relativos aos
outros. Eles avaliam o que ganham em uma determinada situação de trabalho
(resultados) em relação a tudo que se aplica nesta situação de trabalho
(insumos). A partir daí, comparam sua proporção resultados-insumos com a
proporção resultados-insumos de outros que sejam relevantes. Ao perceber
que esta proporção é igual a dos outros considerados relevantes à
comparação, diz-se que há um estado de equidade, considerado então como
justo. Quando essa proporção é vista como desigual, surge uma tensão de
equidade. Adams (1965) propôs que este estado de tensão negativa fornece a
motivação de fazer alguma coisa para corrigi-Ia.

Empregados podem se comparar a amigos, vizinhos colegas de trabalho,
colegas em outras organizações, outros empregos que já tiveram, etc. A
referência que um empregado escolhe será influenciada pela informação que
ele tem sobre referências, assim como pela atratividade da referência.

Com base na teoria da equidade, quando colaboradores percebem uma
injustiça, pode-se prever que farão uma das seis escolhas:

1. Mudar seus insumos, ou seja, não empregar tanto esforço.
2. Mudar seus resultados. Por exemplo, um indivíduo pago à base de

média de peças, pode aumentar sua renda produzindo uma quantidade
maior, porém com qualidade pior.
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3. Distorcer percepções de si mesmo, achando, por exemplo, que
trabalhava num ritmo moderado, mas que passa a acreditar muito mais
do que os demais.

4. Distorcer o trabalho dos outros, achando, por exemplo, que o trabalho
dos outros não é tão bom.

5. Escolher uma referência diferente. O empregado, por exemplo, pode
achar injusto o fato de ganhar menos que um colega, mas compara sua
posição financeira atual com a de seu pai quando tinha a mesma idade.

6. Deixar o campo como, por exemplo, largar o emprego.

Quando as pessoas percebem um desequilíbrio em sua proporção resultado-
insumo relativo aos outros, é criada a tensão. Esta tensão fornece a base para
a motivação, conforme as pessoas lutam pelo que elas percebem como
equidade e justiça. Esta equidade não se refere apenas a pagamentos
salariais e benefícios financeiros, mas também à distribuição de outras
recompensas organizacionais, tais como títulos de cargos de status, somente
para citar um exemplo.

Pesquisas indicam que tão importante quanto a justiça de distribuição da
quantidade e alocação de recompensas entre os indivíduos, encontra-se a
percepção de justiça de procedimento, ou seja, a justiça percebida no
processo utilizado para determinar a distribuição das recompensas. A
evidência indica que a justiça de distribuição tem uma influência maior na
satisfação do empregado do que a justiça de procedimento, enquanto a justiça
de procedimento tende a afetar o comprometimento organizacional do
empregado, a confiança em seu chefe e a intenção de demitir-se. Em outras
palavras, pode-se dizer que ao aumentar a percepção de justiça de
procedimento os colaboradores têm a probabilidade de ver seus chefes e a
organização como positivos, mesmo que eles estejam insatisfeitos com
pagamentos, promoções e outros resultados pessoais.

Teoria da Expectativa

A teoria da expectativa, de Victor Vroom (1964) é uma das explicações de
motivação mais aceitas da atualidade, pois a maioria das evidências da
pesquisa sustenta a teoria. A teoria diz que um colaborador estará motivado a
empregar um alto nível de esforço quando acreditar que o esforço o levará a
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uma boa avaliação de desempenho; como conseqüência, uma boa avaliação
de desempenho o levará a recompensas organizacionais como aumento
salarial, bônus ou promoção; e que as recompensas satisfarão as metas
pessoais do empregado. Desta forma, a teoria enfoca três relações:

1. Relação esforço-desempenho, ou seja, a probabilidade percebida pelo
indivíduo de que empregar uma dada quantidade de esforço levará a um
bom desempenho.

2. Relação desempenho-recompensa, que representa o quanto o indivíduo
acredita que atuar num nível. especial o levará à obtenção de um
resultado desejado.

3. Relação recompensa-metas pessoais, que representa o quanto as
recompensas organizacionais satisfazem as metas ou necessidades
pessoais do indivíduo e a atratividade dessas recompensas potenciais.

A teoria da expectativa ajuda a explicar porque muitos trabalhadores não estão
motivados em seus empregos e apenas fazem o mínimo necessário, tornando
a organização ineficiente. Primeiramente, o indivíduo deve acreditar que se ele
oferecer um maior grau de esforço em seu trabalho, isto será reconhecido na
avaliação de seu desempenho. Para isso, antes qualquer coisa, é importante o
indivíduo tenha os níveis de habilidades mínimos necessários para
desempenhar aquele trabalho, caso contrário, de nada adiantará o esforço
empregado. Um empregado, por exemplo, pode apresentar um tipo de
deficiência que o impeça de apresentar alto desempenho, por mais que se
esforce. Se o sistema de avaliação de desempenho da organização é
planejado para estimar fatores não-ligados a desempenho, como lealdade,
iniciativa ou coragem, isso não significa necessariamente que mais esforço
resultará numa avaliação melhor. Outro exemplo seria o caso do empregado
perceber que seu chefe ou avaliador não goste dele e, como resultado, espera
uma avaliação baixa. Assim, estes exemplos sugerem que a baixa motivação
dos empregados pode estar no fato de acreditarem que, não importa o esforço
que seja aplicado ao trabalho, sua avaliação de desempenho será baixa. A
segunda relação - desempenho-recompensa - diz respeito ao indivíduo
acreditar que sua boa avaliação de desempenho levará a uma recompensa
desejada. Para que haja motivação organizacional, os indivíduos devem
perceber como forte esta relação entre desempenho e recompensa,
recompensa esta que pode vir de diversas formas além das financeiras. Por
fim, a última relação - recompensa-metas pessoais - provém do fato do
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indivíduo perceber que as recompensas recebidas são aquelas consideradas
atraentes para si. Alguns gerentes ou empresas erram ao achar que seus
colaboradores querem a mesma coisa e padronizam as recompensas
oferecidas. Ao fazer isso, estão relevando os efeitos motivacionais de
diferenciar as recompensas, fator essencial para aqueles que desejam possuir
equipes de alta performance.

Em resumo, a chave para a teoria da expectativa é o entendimento das metas
individuais e a ligação entre esforço e desempenho, entre desempenho e
recompensa e, finalmente, entre as recompensas e a satisfação individual das
metas pessoais. Trata-se portanto de uma teoria fundamental para a aplicação
organizacional na busca por maiores níveis motivacionais. Em relação à
cooperação, a teoria oferece conceitos que deverão ser utilizados na
configuração dos planos de incentivos voltados aos objetivos cooperativos
abordados no capítulo 1 deste trabalho.

3.3 Associando as teorias de motivação com cooperação

Uma vez que as ações cooperativas executadas pelos indivíduos em suas
organizações estão diretamente associados à capacidade de se oferecer aos
indivíduos fatores de satisfação que os levem a agir em direção aos objetivos
cooperativos, as teorias apresentadas na sessão anterior identificam as formas
pelas quais as organizações podem promover maiores níveis de cooperação
interpessoal e interdepartamental. Porém, deve-se compreender que as teorias
apresentadas na sessão anterior, por mais que sejam todas válidas
individualmente, são na verdade complementares entre si.

Na busca pela cooperação as organizações precisam conhecer essas teorias
com o objetivo de desenvolver um contexto favorável para que seus
colaboradores cumpram essa finalidade. Ao considerar a complementaridades
das teorias apresentadas na sessão anterior,observa-se que uma organização
pode desenvolver um sistema no qual seus colaboradores tenham maior
vontade de empregar altos níveis de esforço em direção a metas
organizacionais, condicionados pela capacidade que terão em satisfazer suas
necessidades individuais.
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Assim, uma organização conseguirá obter maiores níveis de cooperação à
medida que conseguir demonstrar para seus colaboradores a capacidade de
atender às necessidades apresentadas em cada uma das teorias.

A teoria ERC sugere que as organizações precisam atender três necessidades
básicas de seus colaboradores - existência, relacionamento e crescimento. Já
a Teoria de Determinação de Metas, indica que as metas favorecem para que
os indivíduos empreguem esforços adicionais para alcança-Ias, porém esse
esforço somente será empregado caso o indivíduo receba algum tipo de
benefício em contrapartida. A Teoria da Equidade demonstra a importância do
sentido de justiça igualitária a ser desenvolvido nas relações com
colaboradores. Por fim, a Teoria da Expectativa indica que a motivação dos
indivíduos provem de um processo sistêmico, alimentado e validado ao longo
da tempo e dos reforços emitidos pela organização.

A conclusão que se extrai a partir do estudo dessas teorias é que para se
atingir objetivos cooperativos, as organizações precisam prover a seus
funcionários e grupos de trabalho os fatores exógenos necessários para que
todos os aspectos abordados nas quatro teorias apresentadas na sessão
anterior sejam atendidos, sempre alinhados aos objetivos da organização.

3.4 Síntese

A partir das análises apresentadas no presente capítulo define-se motivação
como a vontade que um indivíduo tem de empregar altos níveis de esforço em
direção a metas organizacionais, condicionada pela capacidade do esforço de
satisfazer alguma necessidade do indivíduo. Verifica-se ainda que a motivação
é composta de dois fatores, a necessidade (ou motivador) e o fator de
satisfação, e que eles são a antítese um do outro, ou seja, ao satisfazer
determinada necessidade, está-se na realidade eliminando o motivador que faz
com que a pessoa aja.

Apresenta-se o conceito de que uma necessidade não pode ser aprendida e
que se as necessidades humanas são conseqüências diretas da natureza
intrínseca do indivíduo, o que significa dizer que não se pode criar
necessidades nos seres humanos, apenas satisfazer ou contra-satisfazer
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estas necessidades. Neste sentido, o que se pode criar num indivíduo é a
percepção do valor dos fatores de satisfação. A partir disso, o capítulo
identifica a importância que as organizações tem de conhecer as necessidades
de seus colaboradores a fim de prover fatores de motivação extrínsecos
adequados para energizar a direção de seus comportamentos, alinhados aos
objetivos da organização.

Para oferecer subsídios que possam otimizar os resultados organizacionais no
sentido da cooperação, apresenta-se quatro das principais teorias
denominadas "contemporâneas" da .motivação - ERC, Determinação de
Metas, Equidade e Expectativa. Observa-se que apesar de válidas
individualmente, a melhor forma de utiliza-Ias está baseada na
complementaridade existente entre elas.

Ao final do capítulo é feita a associação existente entre as quatro teorias e a
cooperação, concluindo que as organizações devem prover a seus
funcionários e grupos de trabalho os fatores exógenos necessários para que
todos os aspectos abordados nas quatro teorias sejam atendidos, alinhados
aos objetivos da organização.
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CAPíTULO IV

PERSONALIDADE E COOPERAÇÃO

A partir das verificações feitas no capítulo 11, pode-se constatar que a
personalidade individual é um dos importantes fatores afetam a cooperação
organizacional. Assim, o objetivo deste capítulo é compreender o estudo sobre
a personalidade individual para identificar características determinantes nas
pessoas, capazes de torna-Ias mais propensas a contribuir de forma
cooperativa no ambiente organizacional. Para isso, a primeira sessão deste
capítulo apresenta, a partir da literatura existente, conceitos básicos de
personalidade, um termo que apresenta muitas divergências. Em seguida são
avaliados os chamados "Cinco Grandes Fatores de Personalidade" como
forma simplificada de estudar o tema, apresentando as características de cada
fator. Na sessão seguinte a partir dos estudos desenvolvidos até então, são
feitas associações entre os "Cinco Grandes Fatores de Personalidade" e a
cooperação, apresentando conclusões sobre os tipos de personalidade
identificados como os que tendem a promover maior cooperação. Por fim, é
apresentada uma síntese do capítulo, resumindo as principais descobertas
feitas.

4.1 Conceitos básicos de personalidade

Allport (1955), um dos estudiosos que se aprofundou nos estudos do tema,
define personalidade como:

"a organização dinâmica dentro do indivíduo daqueles sistemas
psicofísicos que determinam seu ajustamento único ao seu
ambiente".
(Gordon Allport, 1955)

o autor também indica que, em última análise, personalidade é aquilo que é
mais típico e característico do indivíduo. Assim, o termo Personalidade se
refere ao que é mais representativo no indivíduo - não apenas ao que o
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distingue dos outros, mas ao que realmente ele é - capaz de ordenar e
harmonizar todas as suas formas de comportamento do indivíduo a partir de
uma força ativa existente intrinsecamente na pessoa. Estudos como os de Hall
& Lindzey (1966) - que analisam varias das teorias de personalidade - indicam
que o conceito de personalidade individual surge a partir de uma evolução
dinâmica que descreve o crescimento e o desenvolvimento do sistema
psicológico completo da pessoa, assim, mais do que ver as partes da pessoa,
a personalidade vê alguns todos agregados que são maiores do que a soma
das partes (Hall & Lindzey, 1966). Portanto, deve-se pensar em personalidade
como a soma total de maneiras pelas quais um indivíduo reage e interage com
os outros.

A observação empírica indica que a personalidade de uma pessoa é resultado
de duas influências: a hereditariedade e a interação do indivíduo com seu
meio. Em outras palavras, a personalidade de uma pessoa é formada tanto de
fatores hereditários quanto de fatores ambientais. Os fatores hereditários de
um indivíduo são aqueles determinados em sua concepção, ou características
influenciadas pelos pais como constituição biológica, fisiológica e psicológica
inerentes, como por exemplo, estatura física, sexo, composição muscular,
temperamento, nível de energia e ritmo biológico. Estudos recentes tem dado
forte apoio ao poder da hereditariedade, onde evidências demonstram que
traços como timidez, medo e angústia são mais provavelmente causados por
características genéticas herdadas. Os fatores ambientais também exercem
pressão e influência na formação da personalidade individual. Entre esses
fatores estão a cultura na qual a pessoa é criada, o condicionamento na
infância, as normas familiares, os amigos, grupos sociais e outras influências
pelas quais o indivíduo passa. A cultura, por exemplo, estabelece normas,
atitudes e valores que são passados de geração a geração, consolidando-se
com o tempo, portanto uma ideologia que é adotada intensamente numa
cultura pode ter muito pouca influência numa outra.

Inúmeros estudos demonstram o quanto as características de personalidade
impactam no comportamento e ações dos indivíduos, seja em seu ambiente
social, familiar ou organizacional, a exemplo das publicações de LePine &
Dyne (2001), McCrae & Costa (1989), Antonioni (1998), e tantos outros.
Apesar da quantidade limitada de estudos que se aprofundaram em analisar o
papel da personalidade nos processos cooperativos organizacionais, parece
razoável admitir que determinados tipos de personalidade tendem a promover
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maior cooperação dentro dos ambientes organizacionais, uma vez que a esta
molda os atos das pessoas. Uma das teorias que contribui com esta
abordagem é a Teoria das Diferenças Individuais em Performance Contextual,
apresentada por Motowidlo at aI. (1997), onde os autores especificam uma
forte relação entre características de personalidade e o que eles chamam de
Performance Contextual que, em última instância, inclui os comportamentos de
cooperação. Pode-se, portanto, admitir que a associação entre personalidade
e cooperação é muito forte e, portanto, digna do interesse corporativo. Assim,
à medida que são contratadas pessoas com perfis adequados e capazes de
contribuir com maior grau de cooperação, as organizações estarão mais aptas
para enfrentar concorrentes, garantir melhores resultados, proporcionar um
ambiente de trabalho mais adequado e reter talentos.

A estrutura da personalidade tem sido representada em termos de traços,
conceituado como uma tendência determinante ou predisposição que um
indivíduo tem para responder aos estímulos. Os traços comuns representam
uma rotulação das características permanentes que descrevessem o
comportamento dos indivíduos. Essa rotulação identifica características
permanentes que descrevessem o comportamento de um indivíduo, tais como
timidez, agressividade, submissão, preguiça, ambição, lealdade, e assim por
diante. Quanto mais constante e de aparecimento mais freqüente em diversas
situações, mais importante aquele traço é ao se descrever o individuo.

A rigor, duas pessoas nunca tem exatamente o mesmo traço. Embora dois
homens possam ser considerados agressivos, por exemplo, o estilo e a
amplitude da agressividade são, em cada caso, claramente diferentes. Isso se
dá pelo fato de cada pessoas ser um Ser único por conta de sua
hereditariedade singular, história do desenvolvimento pessoal e influências
externas que se diferenciam de pessoa a pessoa. Assim, no sentido estrito da
definição de traços, apenas o traço individual é um traço real, pois os traços
estão sempre em indivíduos, e não na comunidade em geral. "O produto final
de uma determinação singular só pode ser singular" Allport (1937).

De acordo com essa abordagem, apesar de nenhum traço poder aparecer em
mais de uma pessoa, admite-se que, em virtude da existência de influências
comuns em determinadas culturas e de semelhanças quanto à espécie,
indivíduos podem apresentar um número limitado de modos de ajustamento
mais ou menos comparáveis. Dessa forma, para viabilizar o estudo da
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personalidade, estudiosos do assunto construíram medidas que determinam
os aspectos comuns dos traços individuais e que possuem certo poder
preditivo - os chamados traços comuns - que apontam os aspectos da
personalidade pelos quais os indivíduos podem ser comparados, ainda que
não representem com precisão o indivíduo.

Para conseguir identificar os traços comuns de personalidade mais freqüentes
dos indivíduos, as organizações utilizam-se da aplicação de testes elaborados
a partir de estudos psicológicos, que podem apresentar o formato de
questionários de múltipla escolha, entrevistas, desenhos, entre outros. Um dos
modelos mais utilizados, validado e aceito por grande maioria dos principais
estudiosos do assunto trata-se do chamado "Cinco Grandes Fatores de
Personalidade", cuja essência de sua base científica provém dos estudos
feitos por Carl Jung (1971) e que foram aprimorados por pesquisadores como
Goldberg (1993), Digman (1990), John, Angleitner, & Ostendorf (1988), e
principalmente Costa e McCrae (1992).

4.2 Cinco Grandes Fatores

Os "Cinco Grandes Fatores de Personalidade" trata-se de um modelo que
possui um corpo muito grande de pesquisas que dão suporte à noção de que
cinco dimensões de personalidades são consideradas básicas e mais
importantes, sustentando todas as demais. Desenvolvidos a partir de estudos
empíricos, os Cinco Fatores são reconhecidos como capazes de servir como
uma fonte de medida de personalidade que engloba outros conhecidos testes
de personalidade, como por exemplo, o FIRO, AVA, MBTI, DISC, 16PF, entre
outros, que serão apenas mencionados como referências, mas não serão
detalhados ou apresentados neste estudo.

Outros modelos como os propostos por Hans Eysenck (1991) ou Hogan (1983)
diferem na quantidade de fatores. O primeiro, por exemplo, aponta que apenas
três fatores são suficientes para sustentar todas os demais, enquanto que o
segundo sugere seis fatores. Mas ainda que as diferenças pareçam sutis e o
modelo do "Cinco Grandes Fatores" não apresente aceitação unânime por
parte dos estudiosos do assunto, nota-se na literatura a grande aceitação
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desse modelo por parte de renomados estudiosos como Digman & Inouye
(1986), John, Angleitner, & Ostendorf (1988), Digman (1990), Goldberg (1990 e
1993), Barrick & Mount (1991), Matarazzo (1992). Assim, o fato deste trabalho
tratar-se de uma dissertação de mestrado em administração de empresas,
assume-se que não necessidade de um aprofundamento tão substancial em
outros modelos.

Os "Cinco Grandes Fatores" identificados, são compostos por:

1. Estabilidade Emocional, que controla a capacidade de uma pessoa de
suportar o estresse;

2. Extroversão, que compreende o nível de conforto de alguém em relação
a relacionamentos;

3. Abertura para a Experiência, que aborda a faixa de interesses de uma
pessoa.

4. Agradabilidade, que se refere à propensão de um indivíduo acatar a
opinião de outros;

5. Consciência, que diz respeito ao número de objetivos nos quais a
pessoa se concentra.

Para atender o objetivo central deste capítulo, as páginas a seguir fazem uma
análise aprofundada dos "Cinco Grandes Fatores de Personalidade". Esta
sessão pretende apenas apresentar os "Cinco Grandes Fatores" com o
objetivo de identificar evidências quanto à existência de conjuntos constantes
de traços capazes de facilitar a cooperação, para que, na sessão seguinte,
seja possível esboçar julgamentos e associações entre os fatores de
personalidade e cooperação.

Fator 1: Estabilidade Emocional (R)

Este fator refere-se à quantidade e o vigor dos estímulos necessários para que
se desperte emoções negativas no indivíduo. Pessoas mais flexíveis
incomodam-se com uma quantidade menor de estímulos em seu ambiente e
estes estímulos devem ainda ser fortes para desestabilizar o indivíduo de seu
estado emocional. Pessoas mais reativas, por outro lado, incomodam-se com
uma grande variedade de estímulos e estes não precisam ser tão fortes para
tirar o indivíduo de seu atual estado emocional. Costa e McCrae (1992)
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identificaram seis características correlacionadas ao fator Estabilidade
Emocional que se encontram listados na tabela 1.

Para melhor compreender este fator, avalia-se dois extremos. No primeiro

encontram-se os indivíduos denominados Reativos, ou seja, aqueles que

demonstram experimentar mais emoções negativas e que apresentam menos

satisfação com a vida que a maioria das pessoas. Isso não representa

necessariamente um julgamento negativo em relação aos Reativos, haja visto

que esta característica de susceptibilidade negatividade a emoções e

descontentamento com a vida fornece a base para moldar papeis

extremamente importantes tanto na sociedade - como cientistas sociais por

exemplo - quanto no ambiente organizacional - como profissionais de serviços

ao consumidor.

No outro extremo encontram-se os indivíduos denominados Resilientes, ou

seja, aquelas pessoas altamente flexíveis que tendem a encarar a vida num

nível mais racional que a maioria das outras e que parecem não se abalar com

o que ocorre ao seu redor, mantendo a compostura. Este extremo também

fornece a base para papeis importantes na sociedade, como por exemplo,

controladores aéreos, pilotos de avião, militares de alto escalão, engenheiros,

entre outros.

Entre os dois extremos apresentados existe uma grande variedade de tipos

que misturam as qualidades características dos Reativos e Resilientes que são

chamados de Responsivos. Tratam-se daqueles que são mais capazes de

modificar e ajustar seus comportamentos, entre os dois extremos, de acordo

com a situação. Um indivíduo Responsívo, porém, não é tipicamente capaz de

manter o controle de um Resiliente por um longo período de tempo, nem de

manter o estado nervoso ou de alerta de um Reativo.
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Tabela 1: As Seis Facetas da Estabilidade Emocional (adaptado de Costa &

McCrae, 1992) com as âncoras para os dois extremos - Resilientes e

Reativos.

Seis Facetas da
RESILlENTE REATIVO

Estabilidade
R+ R-

Emocional
..

Preocupação Relaxado, Calmo
Preocupado, Apreensivo,

Ansioso

Raiva
Sereno, Tranqüilo,

Fica nervoso rapidamente
Custa a ficar nervoso

Desânimo Demora a se desanimar Desanima-se rapidamente

Difícil de se sentir Facilmente se sente
Auto-consciência

embaraçado embaraçado

Impulsividade Resistente à persuasão Fácil de persuadir

Vulnerabilidade
Consegue lidar bem com Dificuldade para enfrentar

o estresse situações de estresse

Fator 2: Extroversão (E)

Este fator refere-se à quantidade de relacionamentos com os quais uma
pessoa sente-se confortável. Alta extroversão á caracterizada pelo grande
número de relacionamentos que uma pessoa possui e pela grande proporção
de tempo que o indivíduo se dedica a esses relacionamentos de forma
prazerosa. Por sua vez, baixa extroversão é caracterizada por uma quantidade
pequena de relacionamentos que uma pessoa possui e pela pequena
proporção de tempo que o indivíduo se dedica a manter esses
relacionamentos. Costa e McCrae (1992) identificaram seis características
correlacionadas ao fator Extroversão que se encontram listados na tabela 2.
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Na abordagem do fator Extroversão, encontra-se dois extremos observados
pelos estudiosos, formados pelos Extrovertidos e pelos Introvertidos. Os
Extrovertidos tendem a exercer maior liderança, serem mais ativos
verbalmente e psicologicamente, e mais amigáveis e expansivos em
comparação à maioria das pessoas. Esse perfil extrovertido fornece a
sustentação para muitos papeis sociais importantes, tais como políticos,
vendedores, artistas cênicos, entre tantos outros.

Os Introvertidos, por sua vez, tendem a ser mais independentes, reservados,
equilibrados, e mais confortáveis com a. solidão do que a maioria das pessoas.

O perfil introvertido também fornece a sustentação para muitos papeis
importantes na sociedade, como pesquisadores, por exemplo.

Tabela 2: As Seis Facetas da Extroversão (adaptado de Costa & McCrae,

1992) com as âncoras para os dois extremos - Introvertidos e Extrovertidos.

Seis Facetas da

I INTROVERTIDO EXTROVERTIDO
Extroversão E- E+

I Calor Humano II Reservado, formal II Afetivo, amigável, íntimo I
Sociabilidade Raramente procura I Sociável,. prefere

companhia companhia

Audácia I Não se expõe I Audacioso, fala alto,
lidera

Atividade Mais lento, devagar Agil, vigoroso, rápido
Procura por Baixa necessidade de Almeja excitaçãoemoções emo ões

Emoções positiva aVI iberante Alegre, vivo, otimista

Fator 3: Abertura às Experiências (O)

Esse fator aborda a quantidade de interesses que uma pessoa se sente
atraída e a intensidade e profundidade pelo qual o indivíduo se dedica a esses
interesses. Um alto grau de abertura às experiências refere-se a pessoas que
possuem muitos interesses e, conseqüentemente, seu aprofundamento em
cada um de seus interesses torna-se menor. Por outro lado, um baixo grau de
abertura às experiências refere-se a pessoas que possuem poucos interesses,
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porém o aprofundamento por esses poucos interesses torna-se maior. Costa e
McCrae (1992) identificaram seis características correlacionadas ao fator
Abertura às Experiências que se encontram listados na tabela 3.

Para melhor compreender este fator, avalia-se dois extremos, formados pelos
Exploradores e pelos Mantenedores. Os indivíduos denominados Exploradores

são aqueles que apresentam uma grande quantidade de interesses, tem
fascinação por novidades e inovações, normalmente são vistos como liberais,
e reportam mais introspecção e reflexão. O perfil explorador forma a base para
papeis sociais como empreendedores, arquitetos, agentes de mudança,
artistas, entre outros.

Os indivíduos Mantenedores são os que apresentam menos interesses,
percebidos como mais convencionais e mais confortáveis com aquilo lhes é
mais familiar e habitual. São percebidos como mais conservadores, mas não
necessariamente mais autoritários. O perfil mantenedor forma a base para
papeis sociais como gerentes financeiros, analistas de crédito, gerentes de
projetos, e outras atividades onde o conservadorismo tem forte importância.

Entre os dois extremos apresentados encontram-se os Moderados. Os

Moderados são aqueles que podem explorar novidades quando necessário,

mas freqüentemente perdem o interesse. Eles também podem concentrar-se

em interesses mais conservadores com reações eventuais à procura de novas

experiências e interesses.

A observação empírica demonstra que o fator Abertura às Experiências é um

importante ingrediente da criatividade, ou seja, indivíduos mais próximos do

extremo Explorador tendem a ser mais criativos do que os indivíduos próximos

do extremo oposto formado pelos Mantenedores.
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Tabela 3: As Seis Facetas da Abertura às Experiências (adaptado de Costa &

McCrae, 1992) com as âncoras para os dois extremos - Exploradores e

Mantenedores.

Seis Facetas da MANT~~::J EXPLORADOR

I
Abertura às

Experiências 0+

Fantasia /I Foco no aqui e agora Imaginativo, sonhador

Estética Desinteressado pela Aprecia arte e belezaarte

Sentimentos Ignora e descarta I Valoriza todas as emoções Isentimentos

Ações Prefere tudo que já é Prefere variedades, experimenta
familiar coisas novas

Idéias Foco intelectual mais Ampla curiosidade intelectualfechado

Valores Dogmático, Aberto para rever valoresconservador

Fator 4: Agradabilidade (A)

Agradabilidade refere-se à quantidade de fontes pelo qual um indivíduo baseia
suas opiniões para aquilo que considera correto, ou à propensão de um
indivíduo acatar a opinião de outros. Alta agradabilidade descreve uma pessoa
que absorve e acata as opiniões de outros - tal como esposa, marido, líder
religioso, amigo, chefe, etc. Baixa agradabilidade descreve uma pessoa que,
no extremo, apenas segue seu próprio julgamento, ignorando todos as demais
opiniões. As seis características correlacionadas ao fator Agradabilidade,
identificadas por Costa e McCrae (1992), encontram-se listados na tabela 4.

Os dois extremos aqui identificados são formados pelos Adaptadores e pelos
Desafiadores. Os Adaptadores são aqueles dispostos a abrir mão de suas
necessidades e desejos pessoais para se subordinar aos outros, ou seja,
cedem às opiniões dos demais ao invés de insistir em suas próprias
colocações. Para os Adaptadores, a harmonia é vista como algo
extremamente importante e por esse motivo preferem ceder seus próprios
julgamentos mesmo que, por exemplo, tenha que abrir mão de um julgamento
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que considere verdadeiro para si próprio. Assim, são vistos como aqueles que
tem suas ações baseadas em outras pessoas. O perfil do adaptador tem se
observado em importantes papeis sociais como, por exemplo, a dos
professores, assistentes sociais e psicólogos. Percebidos como indivíduos
gentis e simpáticos, numa avaliação extremada, os Adaptadores assumem um
comportamento dependente como de quem perde o sentido de sua própria
identidade.

No outro extremo, os Desafiadores mostram-se mais focados em seus
próprios julgamentos e necessidades, não se importando com as opiniões e
julgamentos dos outros. Os Desafiadores também são mais dedicados em
adquirir e exercitar poder frente às demais pessoas, por isso observa-se que
papeis importantes como gerência e liderança militar, por exemplo, são
assumidos por indivíduos com este traço. Percebidos como indivíduos de
personalidade mais difícil e inflexível, numa avaliação extremada, os
Desafiadores assumem um comportamento mais egocêntrico, narcisista, anti-
social, autoritário ou paranóico como de quem perde o sentido de
camaradagem.

Entre os dois extremos apresentados - Adaptadores e Desafiadores -

encontram-se os chamados Negociadores, aqueles capazes de moverem-se
da posição de seguidores para liderança de acordo com a situação ao qual
estão envolvidos.
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Tabela 4: As Seis Facetas da Agradabilidade (adaptado de Costa & McCrae,

1992) com as âncoras para os dois extremos - Desafiadores e Adaptadores.

Seis facetas da
I

DESAFIADOR ADAPTADOR
Agradabilidade A- A+

I Confiança I Incrédulo, desconfiado Vê os outros como honestos
e bem-intencionados

Franqueza Precavido, cauteloso Franco e direto

Altruísmo Relutante para se Solícito e disposto a ajudar os
envolver com outros outros

Complacência Agressivo, competitivo Cede sob pressão,
condescendente

Modéstia Sente-se superior aos Humildeoutros
Afabilidade lnflexível, racional II Afetivo, amável, flexível

Fator 5: Consciência (C)

o quinto e último fator refere-se ao número de objetivos nos quais um
indivíduo se concentra. Alta consciência descreve uma pessoa que se foca em
poucos objetivos, mas que exibe autodisciplina associada a este foco. Baixa
consciência descreve uma pessoa que possui uma grande quantidade de
objetivos, mas se mostra desconcentrada, displicente e com foco difuso. Costa
e McCrae (1992) identificaram seis características correlacionadas ao fator
Consciência que se encontram listados na tabela 5.

Na abordagem do fator Consciência, encontra-se dois extremos observados
pelos estudiosos, formados pelos Concentrados e Flexíveis. Os indivíduos
denominados Concentrados apresentam elevados índices de autocontrole, e
dificilmente se distraem, resultando em um foco consistente em objetivos
pessoais e ocupacionais. Em seu estado normal, o indivíduo concentrado é
caracterizado pelas conquistas acadêmicas e profissionais, porém numa
observação extremada, esse foco consistente tende a transformar o indivíduo
em "workholic". O perfil do Concentrado tem se observado em papeis sociais
como líderes, executivos e realizadores de forma geral, somente para citar
alguns exemplos.
No outro extremo, os indivíduos denominados Flexíveis são aqueles
caracterizados por se distraírem mais facilmente, serem menos concentrados
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em objetivos, mais hedonistas e normalmente mais relaxados em relação a
seus objetivos. Os Flexíveis são facilmente seduzidos por idéias passageiras,
atividades ou pessoas, ou seja, possuem fraco controle sobre seus impulsos.
Estudos indicam que indivíduos Flexíveis não necessariamente trabalham
menos do que os Concentrados, porém quantidade menor de seu esforço de
trabalho é direcionada aos objetivos. Em contrapartida, a flexibilidade e a falta
de foco facilitam a criatividade, haja visto que o Flexível se mantém mais
amplamente aberto a novas possibilidades quando comparado ao Concentrado

que não desvia seu foco em relação ao cumprimento dos objetivos.

Entre os dois extremos encontram-se os chamados indivíduos Equilibrados,

aqueles capazes de moverem-se entre ambos extremos descritos acima. O
perfil Equilibrado idealiza gerentes capazes de trabalhar tanto com grupos de
Flexíveis como de Concentrados, provendo condições necessárias para
manter os indivíduos Flexíveis razoavelmente focados sem aliena-los, e ajudar
os indivíduos Concentrados a relaxar periodicamente diminuindo efeitos
nocivos do excesso de concentração de trabalho tal como o estresse.

Tabela 5: As Seis Facetas da Consciência (adaptado de Costa & McCrae,

1992) com as âncoras para os dois extremos - Flexíveis e Concentrados.

Seis facetas da FLEXíVEL I CONCENTRADO
IConsciência C- C+

Competência Freqüentemente sente-se Sente-se capaz e eficientedespreparado

Ordem Desorganizado, ~ Organizado, sistemático,
indisciplinado disciplinado

Dever Casual para com~ Governado pela consciência,
obrigações confiável

Busca de Baixa necessidade por Orientado para alcançar
Realizações realizações sucesso

I Auto-Disciplina I Procrastinador, displicen~ Foco na finalização de tarefas

I Deliberação I
Espontâneo, precipitado, Pensa e analisa
impaciente cuidadosamente antes de agir

60



4.3 Associando os Cinco Grandes Fatores com cooperação

Existe na literatura uma quantidade limitada de estudos que se aprofundaram

em analisar o papel da personalidade nos processos cooperativos

organizacionais, constatado também por Boone et aI. (1999).

Mantendo o objetivo deste estudo que não se propõe a fazer um trabalho

empírico, mas a revisão da literatura que aborda o tema cooperação,

identificou-se a partir dos trabalhos publicados por Antonioni (1998), LePine &

Dyne (2001) e Koole et aI. (2001) algumas associações entre personalidade e

cooperação que são apresentados a seguir. Ainda que possa parecer uma

quantidade literária restrita, todos os três trabalhos tratam-se de estudos

científicos publicados em periódicos de primeira linha o que atestam sua

seriedade e permitem que sejam extraídas conclusões sobre o tema.

o estudo de Antonioni (1998), ainda que se concentre mais na avaliação de

gerentes na resolução de conflitos, oferece contribuições na associação que

se pretende fazer nesta sessão. A partir das inferências estatísticas de seu

estudo científico, o autor conclui que quatro dos cinco fatores de personalidade

são importantes para a cooperação, entre eles Extroversão, Abertura às

Experiências, Agradabilidade e Consciência. Segundo o estudioso, as pessoas

com altos níveis desses quatro fatores - ou seja, Extrovertidos, Exploradores,

Adaptadores e Concentrados - tendem a ser mais cooperativos nas

resoluções de conflitos. O autor ainda concluiu que pessoas com altos níveis

dos fatores Extroversão, Agradabilidade e Consciência contribuem

positivamente para a promoção da cooperação, ao passo que baixos níveis

dos fatores Estabilidade Emocional e Agradabilidade contribuem

negativamente na promoção da cooperação. Em outras palavras, segundo os

estudos de Antonioni (1998) demonstram que Extrovertidos (E+), Adaptadores

(A+) e Concentrados (C+) tendem a ser mais cooperativos; em contrapartida,

Reativos (R-) e Desafiadores (A-) tendem a ser menos cooperativos.

61



Apresentando conclusões muito próximas de Antonioni, LePine & Dyne (2001),

em um estudo científico empírico envolvendo mais de 270 pessoas,

constataram estatisticamente que o comportamento cooperativo ocorre com

maior freqüência entre indivíduos com maiores níveis de Extroversão,

Agradabilidade, Consciência e Estabilidade Emocional. Segundo esses

autores, intuitivamente pode-se justificar essa associação. Pessoas

extrovertidas (E+), por serem mais sociais, expansivas, autoconfiantes,

falantes e ativas, apresentam um maior nível de energia e afetividade positiva,

traços esses que promovem interação positiva e cooperada com outras

pessoas na direção das realizações dos trabalhos. Indivíduos com alto grau de

agradabilidade (A+), vistos como amigáveis, cordiais, flexíveis, confiáveis e

tolerantes possuem melhor qualidade nas interações interpessoais, por isso

tendem a se engajar mais facilmente nos trabalhos em equipe onde ha

cooperação. Já os mais concentrados (C+), por serem mais cautelosos, leais,

estáveis, responsáveis e organizados, também são normalmente mais

dedicados e perseverantes na realização dos trabalhos, tendendo serem mais

cooperativos com os outros na conclusão de trabalhos do que aqueles com

baixo grau de consciência (C-) e características inversas às descritas acima.

Por fim, pessoas emocionalmente mais estáveis (R+), por serem mais

seguras, calmas, equilibradas e racionais, tendem a superar mais facilmente

as atitudes negativas de seus colegas de trabalho, favorecendo ao ambiente

cooperativo. Em relação à estabilidade emocional, LePine e Dyne constataram

que o mais afeta negativamente a cooperação no trabalho é a falta de controle

nos sentimentos de raiva, que geram situações de desgaste interpessoal que

muito pouco contribuem com a cooperação.

Por fim, Koole et aI. (2001), a partir de um estudo científico envolvendo 72

pessoas, conclui que dos cinco grandes fatores de personalidade, Extroversão

e Agradabilidade podem ser consideradas as variáveis independentes da

cooperação, enquanto que os demais fatores apresentam menor influência.

Confirmando as conclusões dos outros dois estudos aqui apresentados -

Antonioni (1999) e LePine & Dyne (2001) - constatou-se que pessoas com

altos níveis de agradabilidade (A+) tendem a ser mais cooperativas no
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trabalho. Contudo, em relação à Extroversão, Koole et aI. constataram que são

os baixos níveis que contribuem positivamente na cooperação, opondo-se,

portanto, às constatações feitas nos outros estudos.

o que se pode concluir a partir desses três estudos é que, apesar de novos

trabalhos ainda precisarem ser feitos, na literatura até aqui desenvolvida existe

uma evidência comum indicando que pessoas com altos graus de

agradabilidade (A+) são as que mais cooperam nos ambientes

organizacionais, embora essa tendência não seja sempre confirmada (Koole et

aI., 2001).

4.4 Síntese

Baseado na constatação de que existe uma forte associação entre
personalidade e cooperação, o presente capítulo se dedica à análise do tema
Personalidade e sua relação com cooperação. Entendendo Personalidade

como a soma total de maneiras pelas quais um indivíduo reage e interage com
os outros e indicando que essa totalidade é resultado de influências
hereditárias e da interação do indivíduo com seu meio, constata-se a relação
com cooperação.

o capítulo mostra que a personalidade tem sido representada por estudiosos
em termos de traços comuns, que representam uma rotulação das
características permanentes que descrevem o comportamento dos indivíduos,
permitindo compara-los. Verifica-se que para conseguir identificar os traços
comuns de personalidade mais freqüentes dos indivíduos, as organizações
utilizam-se da aplicação de testes elaborados a partir de estudos psicológicos
e que um dos modelos mais utilizados, validado e aceito por grande maioria
dos principais estudiosos do assunto trata-se do chamado "Cinco Grandes
Fatores de Personalidade", base para as conclusões deste trabalho.

A partir da literatura, estuda-se cada um dos "Cinco Grandes Fatores de
Personalidade" - Estabilidade Emocional, Extroversão, Abertura para a
Experiência, Agradabilidade e Consciência - apresentando as principais

63



características de cada fator para que se possa identificar aqueles que mais
contribuem com a cooperação organizacional.

Por fim, a partir de três estudos científicos disponíveis na literatura, descobre-

se que apesar de novos trabalhos ainda precisarem ser feitos, na literatura até

aqui desenvolvida existe uma evidência comum indicando que pessoas com

altos graus de agradabilidade são as que mais cooperam nos ambientes

organizacionais e que, portanto, parece razoável admitir que as organizações

possam levar em consideração essa descoberta para seu aprimoramento

cooperativo.
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CAPíTULO V

CONCLUSÕES FINAIS

A partir do desenvolvimento de várias análises sobre cooperação, a finalidade

deste capítulo é apresentar as conclusões finais do trabalho, oferecendo uma

proposta de ordem prática partindo-se do princípio que a cooperação é algo

essencial às organizações e que sua promoção é potencializada a partir de

fatores motivacionais e de personalidade.

Ao longo deste estudo, observa-se a importância da cooperação nos atuais

ambientes organizacionais, apresentando-a como uma forma mais eficiente do

que a competição na realização dos objetivos organizacionais. Pode-se

concluir que nos ambientes organizacionais estimulados de forma competitiva,

esta somente apresenta resultados otimizados se, antes de tudo, houver a

consciência de que a cooperação deve preceder à competição, ou ainda que

cooperar é a própria finalidade da competição. Em outras palavras, mesmo

que a competição possa existir e até se mostrar importante em determinadas

situações, é essencial que ela ocorra dentro de um contexto cooperativo.

Assumida a importância da cooperação para as empresas, observa-se que as

organizações querem promover mais a cooperação em seus ambientes de

trabalho, para tanto precisam desenvolver duas competências básica:

1 - Estimular a motivação direcionada à cooperação, desenvolvendo o

valor da cooperação e incentivos adequados e,

2 - Ajudar a modelagem dos aspectos da personalidade que afetam a

cooperação, elevando a proporção de indivíduos que possuem

traços que contribuem positivamente com a cooperação em relação

àqueles que contribuem negativamente.
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Uma boa maneira de se conseguir isso dá através do aperfeiçoamento dos

chamados "contratos psicológicos" que nada mais são do que entendimentos

informais entre as organizações e seus colaboradores. Esses contratos

psicológicos constituem uma forma livre e voluntária de se conseguir o

comprometimento necessário dos indivíduos de maneira integrada e recíproca,

onde as necessidade e interesses da organização se ajustam às necessidades

e interesses de colaboradores e vice-versa (Rousseau, 1995).

Haja visto que qualquer contrato formal inevitavelmente deixa lacunas em

aberto por conta das limitações que se tem de prever eventos futuros por parte

de todas as partes envolvidas, os contratos psicológicos surgem como uma

forma mais realista de se estabelecer relações entre os stakeholders de uma

organização. Percebe-se que, por mais que se pretendesse elaborar um

contrato formal e completo entre organizações e seus colaboradores -

estabelecendo todas as condições, deveres e obrigações de cada uma das

partes - este seria um esforço inócuo por três razões básicas: primeiro, porque

é impossível negociar e escrever na forma contratual todas as circunstâncias e

situações de forma absolutamente precisa; segundo, porque as necessidades

e prioridades - tanto das organizações como dos colaboradores - oscilam ao

longo do tempo; e terceiro, porque ainda que a existência deste chamado

"contrato completo" fosse possível, na prática as relações interpessoais não se

mostram tão racionais a ponto de faze-lo cumprir, por causa de todos os

aspectos e interesses emocionais existentes.

Assim, por ser impossível a elaboração de contratos formais que prevejam

todas as possíveis circunstâncias futuras entre organizações e colaboradores,

e pelo caráter coercitivo de sua própria existência, conta-se com o

desenvolvimento do "comprometimento voluntário" nas relações interpessoais.

Este "comprometimento voluntário", esboçado na forma do chamado contrato

psicológico, torna-se uma forma mais consistente de preencher as lacunas

deixadas pela imprecisão contratual tradicional e pelo natural aspecto

coercitivo nele existente.
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Para desenvolver o comprometimento voluntário e aprimorar seus contratos

psicológicos, é necessário que as organizações ofereçam incentivos que

estejam alinhados às necessidades de todos os envolvidos, bem como aos

objetivos e resultados esperados da própria organização. Esses incentivos

podem trajar-se de diferentes formas - financeiros, emocionais ou sociais - e

sua eficiência ocorrerá à medida que forem observadas as teorias de

motivação e da personalidade apresentadas no presente estudo.

Neste sentido, pode-se identificar dois grandes desafios a serem perseguidos

pelas organizações. O primeiro refere-se ao desafio de se modelar equipes

baseadas na complementaridade de papeis e competências, formadas por

indivíduos que possuam traços de personalidade identificados como sendo

mais tendenciosos a contribuir positivamente com a cooperação

organizacional. O segundo refere-se ao desafio de se dosar eficientemente os

incentivos a serem aplicados aos indivíduos na complexa malha de interesses

e necessidades - existente entre colaboradores, grupos e a própria

organização - para que se obtenha o comprometimento voluntário necessário

de cada colaborador de forma espontânea, sem a necessidade de controles e

ações coercitivas.

De fato, a superação desses desafios exige muita dedicação e empenho por

parte dos gerentes e dirigentes que se propõe a implanta-los - caso contrário

não se trataria de um desafio, mas uma mera execução - porém este estudo

ofereça fundamentos teóricos que contribuem, ainda que timidamente, para

facilitar esta árdua, mas necessária tarefa.

67



Referências Bibliográficas

ADAMS, J.S. (1965). Inequity in Social Exchanges, in L. Berkowitz (ed.).
Advances in Experimental Social Psychology. New York Academic Press. 267-
300.

ALDERFER, C.P. (1969). An Empirical Test of a New Theory of Human Needs.
Organizational Behavior and Human Performance. May 1969.

ALLPORT, G.W. (1955). Becoming: basic considerations for a psychology of
personality. New Haven: Yale University Press.

ALLPORT, G.W.; ODBERT, H.S. (1936). Trait names: a psycho-Iexical study.
Psychological Monographs, 47 (211).

ALPER, S.; TJOSVOLD, D. (1993). Coopration theory and self-managing
teams on the manufacturing floor. Paper presented at the International
Association for Conflict Management, Eugene, Oregon.

ANTONIONI, David (1998). Predicting Approaches to Conflict Resolution from
Big Five Personality. University of Wisconsin-Madison.

AQUINO, Karl; REED 11,Americus (1998). A social dilema perspective on
cooperative behavior in organizations. Group & Organization Management, 23
(4),390-413.

ARGYLE, Michael (1991). Cooperation, the basis of sociability. London:
Routledge.

AXELROD, Robert. (1984). The evolution of cooperation. New York. Basic
Books Ed.

BARKER, J.; TJOSVOLD, D.; ANDREWS, I.R. (1988). Conflict approaches of
effective and innefective managers: A field study in a matrix organization.
Journal of Management Studies. 25, 167-178.

BARRICK, Murray R.; MOUNT, Michael K. (1991). The big five personality
dimensions and job performance: a meta-analysis. Personnel Psychology, 44,
1-26.

BERGAMINI, Cecília.W.; CODA, Roberto (1997). Pscodinâmica da Vida
Organizacional: Motivação e Liderança. Ed. Atlas. São Paulo.

BIERHOFF, Hans W.; KLEIN, Renate (1991). Conducta prosocial. In M.
Hewstone, W. Stoebe, G. M. Stephenson (Eds.), Introducción a la psicologia

68



social: Una perspectiva europea (pp. 245-259, 2a. Edição). Barcelona: Editora
Ariel.

BOONE, C.; BRABANDER, B.D.; WITTELOOSTUIJN, A. (1999). The Impact of
Personality on Behavior in Five Prisioner's Dilemma Games. Journal of
Economic Psychology, 20, 343-377.

BUCKINGHAM, M.; COFFMAN,C. (1999). First, Break Ali the Rules: What the
World's Greatest Managers do Differently. Simon & Schuster Ed. New York.

BUNKER, B.B.; RUBIN, J.Z. (1995). Conflict, cooperation, and justice: Essays
inspired by the work of Mortom Deutsch. San Francisco: Jossey-Bass.

COSTA, Paul. T.; MCCRAE, R. R. (1992). The NEO PI-R / NEO-FFI Manual
Supplement, Odessa, FI: Psychological Assessment Resources

COSTA, Paul. T.; MCCRAE, R. R. (1992). NEO PI-R: Professional Manual.
Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

COSTA, Paul. T.; MCCRAE, R. R. (1988). From catalog to classification:
Murray's needs and the five-factor modelo Journal of Personality and Social
Psychology, 55, 258-265.

COSTA, PauI.T.; WIDIGER, T.A. (1994). Personality Disorders and the Five-
Factor Model of Personality, Washington, DC: American Psychological
Association.

COSTA, Paul T. (1996). Work and Personality: Use of the NEO-PI-R in
Industrial/Organisational Psychology. Applied Psychology: An International
Review, 45 (3), 225-241.

DE RAAD, B.; VAN HECK, G.L. (1994). The Fifth of the Big Five. European
Journal of Personality (Special Issue). 8(4), November 1994.

DEUTSCH, M. (1973). The resolution of conflict: Constructive and destructive
processes. New Haven: Yale University Press.

DEUTSCH, M. (1980). Fifty years in conflict. In L. Festinger (Ed.),
Retrospections on social psychology (pp. 46-77). New York: Oxford University
Press.

DEUTSCH, M. (1990). Sixty years of conflict. The International Journal of
Conflict Management, 1, 237-263.

DEUTSCH, M. (1993). Managing conflict for a peaceful world. Address to the
International Association for Management Conference, Belgium.

DEUTSCH, M. (1994). Constructive conflict resolution: Principies, trainning and
research. Journal of Social Issues, 50, 13-32.

69



DIGMAN, J.M. (1990). Personality Structure: Emergence of the Five-Factor
Model. Annual Review of Psychology, 41, 417-440.

DIGMAN, J.M.; INOUYE, J. (1986). Further specification of the fiverobust
factors of personality. Journal of Personality & Social Psychology, 50, 116-123.

EYSENCK, H.J. (1991). Dimensions of personality: 16, 5, or 3?--Criteria for a
taxonomic paradigm. Personalityand Individual Differences, 12(8), 773-790.

FERREIRA, Aurélio B. de H. (1986). Novo Dicionário da Lingua Portuguesa.
2a. Edição. Ed. Nova Fronteira. Rio de Janeiro.

FISKE, D.W. (1949). Consistency of the.factorial structures of personality
ratings from different sources. Journal of Abnormal Social Psychology, 44, 329-
344.

FUKUYAMA, Francis (1996). Confiança - valores sociais e criação de
prosperidade (Tradução para lingua portuguesa). Lisboa: Gradiva. (original
publicado em 1995).

GOLDBERG, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The Big
Five facto r structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-
1229.

GOLDBERG, L. R. (1993). The structure of personality traits: vertical and
horizontal aspects. Personalityand Development. American Psychological
Association. Washington, DC.

GOLDBERG, L.A. (1993). The Structure of Phenotypic Personality Traits.
American Psychologist. January 1993, 48(1), 26-34.

HALVERSON, C.F., Jr; KOHNSTAMM, G.A.; MARTIN, R.P. (1994). The
Developing Structure of Temperament and Personality from Infancy to
Adulthood Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

HILL, G.W. (1982). Group versus individual performance: Are N + 1 heads
beUer than one ? Psychological Bulletin, 91, 517-539.

HINDE, Robert A.; GROEBEL, Jo (1991). Cooperation and prosocial behaviour.
Cambridge: Cambridge University Press.

HITT, Michael A.; IRELAND, A. Duane; HOSKISSON, Robert E. (2001).
Strategic management: competitiveness and globalization. South-Western
College Publishing (pp. 28-33)

HOGAN, A. (1983). Hogan Personality Inventory Manual. Minneapolis: National
Computer Systems.

HOWARD, P.J. (1994). The Owrier's Manual for the Brain: Everyday
Applications from Mind/Brain Research. Austin, TX: Leornian Press.

70



HOWARD, P.J.; HOWARD, J.M. (1993). The Big Five Workbook: A Roadmap
for Individual and Team Interpretation of Scores on the Five-Factor Model of
Personality. Charlotte, NC: Center for Applied Cognitive Studies.

JOHN, O.P; ANGLEITNER, A.; OSTENDORF, F. (1988). The lexical approach
to personality: A historical review of trait taxonomic research. European Journal
of Personality, 2, 171-203.

JOHNSON, D.W. et aI. (1981). Effects of cooperative, competitive and
individualistic goal structures on achievement: A meta-analysis. Psychological
Bulletin, 89,47-62.

JOHNSON, D.W. et aI. (1990). Pro, con, and synthesis: Trainning managers to
engage in constructive controversy. In B. Sheppard, M. Bazerman, & R. Lewicki
(Eds.), Research in negotiations in organization, Vol, 2 (pp. 139-174).
Greenwich, CT: JAI Press.

JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T. (1989). Cooperation and competition:
theory and reseach. Edina, MN: Interaction Books.

JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; MARUYAMA, G. (1983). Interdependence
and interpersonal attractions among heterogeneous and homogeneous
individuais: A theoretical formulation and a meta-analysis of the reseach.
Review of Educational Research, 53, 5-54 ..

JOHNSON, D.W.; TJOSVOLD, D (1989). Constructive controversy: Key to
effective decision-making. In D. Tjosvold & D. W. Johnson (Eds), Productive
conflict management: Perspectives for organizations (pp 46-68). Minneapolis:
Team Media.

JUNG, C.G. (1971). Psychological Types. (H.G. Baynes, Trans., revised by
R.F.C. Hull). Princeton, NJ: Princeton University Press. (Original work
published 1923)
KINLAW, D.C. (1990). Developing Superior Work Teams. New York: Free
Press.

KOOLE, S.L. et aI. (2001). On the Social Nature of Personality: Effects of
Extraversion, Agreeableness, and Feedback About Collective Resource Use on
Cooperation in a Resource Dilemma. Personality and Social Psychology
Bulletin, 27 (3), 289-301.

KRAMER, Roderick M. (1991). Intergroup relations and organizational
dilemmas: The role of categorization processes. In Cummings & Staw (Eds.),
Reseach in Organizational Behavior, 13, 191-227. Greenwich, CT: JAI Press.

LEITE, D.M. (1963). Personalidade: Manual para o seu estudo, organizado
com leituras básicas de psicologia da personalidade. Ed. Nacional. São Paulo.

71



LEPINE, J.A.; DYNE, L.V. (2001). Voice and cooperative behavior as
contrasting forms of contextual performance: Evidence of differential
relationship with big five personality characteristics and cognitive ability. Journal
of Applied Psychology, 86 (2), 326-336.

LOCKE, Edwin A. (1968). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives.
Organizational Behavior and Human Performance. May 1968. 1'57-198.

LOCKE, Edwin A. (1968). Toward a theory of task motivation and incentives.
Organizational Behavior and Human Performance, May, 157-189.

MASLOW, Abraham H. (1970). Motivation and Personality (2nd Edition). New
York: Harper & Row, Publishers.

MCALLlSTER, Daniel J. (1995). Affect- and cognition-based trust as
foundations for interpersonal cooperation in organizations. The Academy of
Management Journal, 38 (1), 24-59.

MCCRAE, R.R. (1992). The Five-Factor Model: Issues and Applications.
Journal of Personality (Special Issue). 60(2), June 1992.

MCCRAE, R.R.; COSTA, P.T. (1990). Personality in Adulthood. New York:
Guilford.

MCCRAE, R.R.; COSTA, P.T. (1987). Validation of the Five-Factor Model of
Personality Across Instruments and Observers. Journal of Personality & Social
Psychology, 52, 81-90.

MCCRAE, R.R.; COSTA, P.T. (1989). Reinterpreting the Myers-Briggs Type
Indicator From the Perspective of the Five-Factor Model of Personality. Journal
of Personality, 57(1),17-40.

MEDA, Dominique (1999). O trabalho, um valor em vias de extinção. Lisboa:
Fim de Século Ed.

MERVIELDE, 1.; VANDIERENDONCK, A. (1994). The Five-Factor Personality
Model: European Contributions. Psychologica Belgica (Speciallssue). 34(4).

MIDLARSKY, Elizabeth (1991). Helping as coping. In Margaret S. Clark (Ed.),
Prosocial Behavior (pp. 238-264). London: Sage Publications.

MILGRON, Paul R.; ROBERTS, John (1992). Economics, organizations, and
management. New Jersey: Prentice-Hall.

MISCHEL, W. (1968). Personality and Assessment. New York: Wiley.

MOLLNER, Terry (1992). Business, the relationship age, and a new kind of
nation. In A. Combs (Ed.), Cooperation: Beyond the age of competition.
Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers.

72



MYERS, I.B.; MCCAULLEY, M.H. (1985). Manual: A Guide to the Development
and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. Paio Alto: Consulting
Psychologists Press.

NORMAN, W.T. (1963). Toward an adequate taxonomy of personality
attributes: Replicated factor structure in peer nomination personality ratings.
Journal of Abnormal and Social Psychology, 66,574-583.

ORNSTEIN, R. (1993). The Roots of the Self: Unraveling the Mystery of Who
We Are. Harper San Francisco.

OVEJERO, Anastasio (1990). EI aprendizaje cooperativo, una alternativa eficaz
a la enseõanza tradicional. Barcelona: PPU.

PRUITT, Dean; KIMMEL, Melvin J. (1977). Twenty years of experimental
gaming: critique, synthesis and suggestion for the future. Annual Review of
Psychology, 28, 363-392.

ROBBINS, Stephen P. (1998). Organizational Behavior. San Diego University:
Prentice Hall, Inc.

ROUSSEAU, Denise (1995). Psychological contracts in organizations:
Understanding written and unwritten agreements. London: Sage Publications.

SANTOS, Nuno M.G.R. dos (1999). Identidade e cooperação: Individual e
colectivo em contextos organizacionais. Universidade de Evora.

SKARLlCKI, Daniel P.; LATHAM, Gary P. (1996). Increasing citizenship
behavior within a labor union: A test of Organizational Justice Theory. Journal
of Applied Psychology, 81 (2), 161-169.

SMITH, C.; ORGAN, Dennis W.; NEAR, Janet P. (1983). Organizational
citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied
Psychology, 68, 653-663.

SMITH, Ken G.; CARROLL, Stephen J.; ASHFORD, Susan J. (1995). Intra-
and interorganizational cooperation: Toward a research agenda. Academy of
Management Journal, 38 (1),7-23.

STERNBERG, R.J. (1988). The Triarchic Mind: A New Theory of Human
Intelligence. New York: Viking.

TERHUNE, K. W. (1970). The Effects of Personality in Cooperation and
Conflict. In P. Swingle (Ed.) - The Structure of Conflict (pp. 193-234). New
York: Academic Press.

TJOSVOLD, D (1986b). Working together to get things done: Managing for
orqanlzationat productivity, Lexington, MA: D.C. Heath.

73



TJOSVOLD, D. (1984) Cooperation theory and organizations. Human
Relations, 37, 743-767.

TJOSVOLD, D. (1986a). Dynamics of interdependence in organizations.
Human Relations, 39, 517-540.

TJOSVOLD, Dean. (1998). Cooperative and competitive goal approach to
conflict: accomplishments and challenges. Applied Psychology: An
International Review. 47 (3), 285-342.

TUPES, E.C.; CHRISTAL, R.E. (1961, May). Recurrent Personality Factors
Based on Trait Ratings (ASD-TR-61-97). Lackland Air Force Base, TX:
Aeronautical Systems Division, Personnel Laboratory.

VROOM, Victor H. (1964) - Work and Motivation. New York: John Wiley.
Watzlawick, Paul (1991). A realidade é real? (Tradução para a lingua
portuguesa). Lisboa: Antropos.

WIGGINS, J.S. (1996). The Five-Factor Model of Personality: Theoretical
Perspectives. New York: Guilford Press

74


