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RESUMO 

Um dos pressupostos fundamentais dos estudos clássicos em economia é que as pessoas agem 

em seu próprio interesse e desviar deste princípio é fuga da racionalidade. Em situações 

sociais, agir em torno do auto-interesse pode gerar prejuízos para todos os envolvidos. 

Analisa-se neste estudo uma situação de decisão na qual há dois interesses em jogo: o do 

sujeito que decide e o da empresa, que delega ao sujeito a decisão, sendo a confiança 

fundamental para que essa relação se consolide e gere benefícios para todos os envolvidos. 

Desta forma, o estudo teve como objetivo: Identificar o comportamento de reciprocidade do 

decisor frente à confiança que o propositor nele deposita em situações que envolvem risco. 

Utilizou-se a metodologia experimental adotando-se o Jogo da Confiança (Trust Game) como 

instrumento para coleta de dados. Participaram do estudo 30 gestores de uma indústria 

automobilística, todos com experiência gerencial. O experimento teve formato 2x2 gerando 

quatro tratamentos combinando Risco (medida de confiança do propositor) e Benefício 

(medida de ganho para o decisor). Analisou-se também o perfil de orientação de valor social e 

seu relacionamento com a resposta de reciprocidade do decisor. Os resultados mostraram que 

não há diferença na reciprocidade dentre os tratamentos experimentais, que o tempo de reação 

de resposta não difere quando os sujeitos são ou não recíprocos. Houve diferença de 

reciprocidade dentre os perfis de orientação de valor social e nas diferentes faixas de idade 

dos suejitos. Os resultados diferem em alguns aspectos de outros estudos que utilizam o Jogo 

da Confiança e representa um avanço porque analisa a confiança no ambiente organizacional.       

 

Palavras-Chave: Tomada de Decisão. Confiança. Risco. Benefício. Decisões de 

Investimento.  

 

1         INTRODUÇÃO 
Há muitos estudos comportamentais relacionados ao processo de tomada de decisão na 

área de negócios como a Economia, Administração e Contabilidade, com variados temas.  

Todavia, embora esses estudos se refiram à decisão em ambiente de negócios, poucas vezes 

eles são desenvolvidos com pessoas que atuam dentro de empresas; os sujeitos geralmente são 

estudantes da área de negócios, com idade entre 18 e 22 anos e como tal, não tem a 

experiência profissional. Dessa forma, não se sabe até que ponto se podem generalizar os 

resultados desses estudos para prever o comportamento de pessoas que realmente tomam 
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decisões econômico-financeiras nas organizações, decisões essas que envolvem riscos, 

elevados montantes de dinheiro e variáveis de natureza comportamental, como interações 

sociais.   

Considerando-se a necessidade de estudos em contextos mais próximos da realidade 

tem-se como objetivo do presente trabalho: identificar o comportamento de reciprocidade 

do decisor frente à confiança que o propositor nele deposita em situações que envolvem 

risco. O decisor faz escolhas acerca de um investimento futuro a ser feito pela empresa; tal 

investimento sempre trará ganhos para a empresa e terá um reflexo para o bônus do decisor. 

Assim, a reciprocidade do decisor é definida como a escolha que ele faz por um tipo de 

investimento que envolve ganhos grandes para a empresa e ganhos regulares para si próprio 

(benefício); a não reciprocidade (traição) é a escolha de ganhos regulares para a empresa e 

ganhos expressivos para si próprio. Essas magnitudes de ganho (grande ou regular) são 

definidas pela diferença entre os percentuais de ganho para a empresa e para si próprio. A 

confiança do propositor (no caso, a empresa) é definida pela situação na qual a empresa 

delega ao decisor a escolha pelo tipo de investimento a ser feito; a não confiança é quando a 

empresa assume que vai investir de uma dada maneira e não consulta o decisor sobre qual 

seria sua opinião acerca de investimentos futuros, embora o decisor seja informado sobre qual 

foi a decisão tomada pela empresa. A situação de risco é definida pelo grau de 

vulnerabilidade do proponente (no caso a empresa) frente ao decisor. Quanto maior o 

montante envolvido na decisão, maior o risco do proponente ao confiar no decisor.  

O estudo foi delineado a partir da adaptação do protocolo de pesquisa de Van den Bos, 

Van Duk e Westenberg (2009) que analisa as relações de confiança entre propositor e decisor, 

bem como a reciprocidade do decisor em relação à confiança que o propositor depositou sobre 

ele. Uma novidade do presente estudo em relação ao de Van den Bos é que os sujeitos que 

participaram do experimento neste estudo são gestores de uma industria automobilística, tem 

entre 30 e 59 anos de idade e experiência profissional relacionada à estimativa de metas 

orçamentárias. Não são estudantes sem experiencia profissional. Além disso, a situação sobre 

a qual se decide não é uma partilha de valores econômicos baixos, mas sim decisões que 

envolvem milhões de reais e nas quais são discutidos percentuais de ganho (e não valores 

brutos); tratam-se de situações nas quais 1% de diferença entre duas proposicões pode 

representar um montante muito grande de dinheiro. Um ponto de semelhança com o protocolo 

de Van den Bos et al. (2009) é o uso da escala proposta por Van Lange, De Bruin e Joireman 

(1997) para captação da orientação de valores sociais do respondente (Social Value 

Orientation – SVO), que pode ser: 1. Pró-social; 2. Individualista; 3. Pró-self (adotou-se usar 

o termo original self vez que não há uma palavra em português que expresse adequadamente o 

seu conceito).  

Assim, adaptando-se o procedimento de Van den Bos et al. (2009), o instrumento de 

coleta de dados é um jogo no qual o comportamento do propositor é modelado 

experimentalmente e o comportamento do decisor é a resposta que o decisor dá  frente às 

alternativas para escolha do investimento. É um experimento do tipo 2 x 2 no qual há duas 

variáveis (confiança – comportamento do propositor; reciprocidade – comportamento do 

decisor) e duas respostas possíveis para cada uma delas (presença ou ausência) (COCHRAN; 

COX, 1992).  

O estudo é interessante para a área de Conbtroladoria porque simula uma situação de 

decisão na qual há relações de confiança e conflitos de interesse. Escolher um investimento 

considerando o benefício que irá auferir é semelhante à situação na qual se elabora um 

orçamento de capital com assimetria de objetivos, privilegiando seus objetivos pessoais em 

detrimento dos objetivos da empresa. Como o estudo está focado nas decisões de metas de 

investimento, os achados podem contribuir para a compreensão mais acurada dos aspectos 

comportamentais que influenciam a elaboração de orçamentos. As situações propostas no 
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jogo como sendo  “de confiança” simulam a elaboração do orçamento “de baixo para cima”, 

que segundo Anthony e Govindarajan (2008, p. 391) devem gerar maior comprometimento 

dos envolvidos com essa elaboração. Já as situações propostas no jogo como sendo de “não 

confiança” simulam a elaboração do orçamento “de cima para baixo”, que segundo os autores 

não funciona e gera falta de comprometimento dos envolvidos com as metas (ANTHONY; 

GOVINDRAJAN, 2008, p. 391).  

Em termos de abrangência de resultados, acredita-se que o estudo possa ter interesse 

para as organizações em geral vez que gestores estão continuamente expostos a situações nas 

quais precisam confiar em pessoas, sendo vulneráveis às mesmas e, portanto, correndo risco 

de que essas não correspondam às expectativas nelas depositadas. Uma outra contribuição que 

este estudo pode trazer é a compreensão de quais fatores estão envolvidos não apenas quando 

os sujeitos são recíprocos à confiança neles depositada, mas também nos fatores envolvidos 

na situação em que os sujeitos escolhem beneficiar a si próprios em detrimento dos demais. O 

favorecimento pessoal vem sendo discutido pela Teoria da Agencia (EISENHARDT, 1989). 

O estudo de Van den Bos et al. (2009, p. 301) mostra que há uma relação entre risco e 

reciprocidade, sendo que em situações de alto risco a recompensa para ser recíproco precisa 

ser bem maior do que a recompensa oferecida quando a situação é de baixo risco. 

 

2         REFERENCIAL TEÓRICO 

No ambiente organizacional há muitas decisões complexas e as organizações buscam 

mecanismos de padronização dos processos de decisão para maximizar seus resultados e 

minimizar seus riscos (SUTCLIFFE; MCNAMARA, 2001, p. 485). Todavia, não é simples 

maximizar resultados de decisão porque frequentemente a decisão se desvia dos critérios de 

racionalidade, seja pela influência de aspectos emocionais circunstanciais, seja pelo efeito de 

aspectos cognitivos, como heurísticas ou pelo efeito de influências sociais sobre o decisor. 

Assim, embora alguns fatores sejam facilmente controláveis, outros não o são.  

A relação de confiança que se estabelece entre um propositor de uma situação a ser 

decidida e o decisor, em si, é um dos aspecos de natureza sócio afetiva que desvia a decisão 

de seu ponto ótimo, mesmo quando se pretende que a decisão seja racional, tomada com base 

em critérios técnicos do ponto de vista econômico-financeiro. Uma decisão de meta de 

investimento é um exemplo de possibilidade de desvio da racionalidade e como tal, é alvo 

desse estudo.  

2.1      O Orçamento  
Nos últimos anos tornou-se mais forte a participação do Brasil no cenário econômico 

mundial. Com isso, as organizações brasileiras foram inseridas num ambiente mais dinâmico 

e competitivo. Nesse cenário a Contabilidade viu-se na obrigação de criar mecanismos mais 

eficientes para dar suporte às decisões dos gestores das organizações (BEUREN;, 

SCHLINDWEIN; PASQUAL, 2007, p. 23). Como uma das áreas de atuação contábil, a 

Controladoria tem como um de seus principais papéis apresentar aos gestores de uma empresa 

(de todos os níveis de gestão) informações pertinentes para que os mesmos possam tomar 

decisões que maximizem os resultados das suas áreas e, consequentemente, os resultados 

globais da companhia (CATELLI, 2001; BORINELLI 2006, p.105).  

Assim, enquanto a formulação da estratégia está voltada para a decisão de novas 

estratégias, geralmente decorrentes da análise ambiental, os Sistemas de Controle Gerencial 

(SCG)  buscam garantir que as estratégias definidas sejam implementadas 

(ANTHONY;GOVINDARAJAN, 2008, p.56; HORNGREN, SUNDEN; STRATTON, 2004, 

p. 17), promovendo o alinhamento de metas dentro da organização. Como afirmam 

Nascimento e Reginato (2007), a informação “navega” em todas as áreas da empresa por 

meio de um sistema integrado de informações, dentre esses, os sistemas de controle gerencial 

(SCG).  
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Dentre os sistemas de controle gerencial tem-se o orçamento, visto como uma base de 

apoio para as decisões e para acompanhamento da estratégia da empresa. Seja qual for o porte 

da empresa, o orçamento é fundamental instrumento de gestão para se poder projetar os 

resultados esperados, seja em que nível for: de investimento, produto, de processo, de vendas, 

de custos e, principalmente, de lucratividade. Assim, segundo Anthony e Govindarajan (2008, 

p. 380), o processo orçamentário é visto como o sistema de controle gerencial mais 

apropriado para cumprimento do planejamento estratégico.   

A elaboração de um orçamento operacional tem quatro finalidades principais: (1) dar 

forma pormenorizada ao plano estratégico; (2) auxiliar a coordenação das várias atividades da 

organização; (3) definir as responsabilidades dos executivos, autorizar os limites de gastos 

que eles podem fazer e informá-los do desempenho que deles se espera; e (4) obter o 

reconhecimento de que o orçamento é o instrumento de avaliação do real desempenho dos 

executivos (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008, p. 381-382). Assim, o orçamento deve 

reunir diversos objetivos empresariais na busca da expressão do plano estratégico e do 

controle de resultados. Vai além das previsões do que pode vir a acontecer pois busca sinergia 

entre diferentes áreas da organização (PADOVEZE, 2009, p. 197), permite mensuração de 

desempenho (resultados obtidos versus resultados planejados) e estabelece metas para 

remuneração (COVALESKI; EVANS III; LUFT; SHIELDS2003, p. 3-4).  

Assim, além de ser uma ferramenta de previsão, o orçamento também é uma ferramenta 

de controle que envolve dois níveis de decisão: 1) O nível de previsão, no qual se estabelecem 

as metas; 2) O nível de aprovação, no qual se analisa a coerência das metas. O orçamento 

depende de um conjunto de informações para que as pessoas possam definir metas e para que 

estas sejam consideradas exeqüíveis, o que é um dos objetivos do tomador de decisão. 

Estimar metas seria fácil se o processo de tomada de decisão fosse racional, totalmente 

baseado na análise das informações disponíveis e na comparação de padrões pré-

estabelecidos. Entretanto, conforme discutido, decisões são processos altamente complexos, 

nem sempre são racionais e por vezes, são imprevisíveis. Sabe-se que o alinhamento de metas 

nem sempre é factível porque os interesses pessoais dos sujeitos que delineiam essas metas 

por vezes se sobrepõem aos da organização  (HORGREN; SUNDEM; STRATTON, 2004, p. 

19; BARON;KREPS, 1999, p. 247).  

2.2       Risco, confiança, reciprocidade e ttraição 
O tema deste trabalho envolve uma situação social: a relação entre duas pessoas num 

processo de tomada de decisão relacionada a investimentos. Desta forma, tem-se: 1) Um 

propositor, a pessoa que delega a decisão de investimento para uma outra pessoa; 2) Um 

decisor, a pessoa que recebe a incumbência de tomar a decisão e que, de fato, a toma. Este 

relacionamento envolve o estabelecimento de uma relação de confiança entre os dois atores e 

risco para o propositor pois, ao confiar no decisor, ele se torna vulnerável à decisão que ele 

tomará.  

Todavia, conforme comenta Vuorenmaa (2011), a colaboração entre pessoas pode ser 

decorrente tanto da confiança existente entre elas quanto da existência de sistemas de 

controle. Por exemplo, um sujeito pode confiar plenamente em outro, delegando a ele a 

decisão sobre seus investimentos; ou pode delegar não confiando, mas usando sistemas para 

controlar como o outro faz os investimentos sob sua responsabilidade. Da mesma forma, o 

sujeito que recebe os investimentos pode demonstrar reciprocidade à confiança que lhe foi 

depositada, buscando resultados igualmente satisfatórios para ambas as partes, ou pode trair 

essa confiança, buscando resultados mais favoráveis para si próprio do que para o investidor.  

Esse conflito é um problema sério para a área de Controle Gerencial, até porque os 

sistemas modernos de compensação prevem a remuneração atrelada ao cumprimento de metas 

organizacionais, o que pode gerar um conflito essencial: qual o limite entre o aumento de 

vantagens pessoais em detrimento do aumento de vantagens para a organização?  Optar por 
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favorecimento pessoal em detrimento da empresa, mesmo quando a empresa não perca, mas 

sim ganhe menos do que poderia ganhar, pode ser uma realidade no ambiente gerencial?  

Este estudo levanta este tipo de situação relacionado à decisão sobre níveis de 

investimento. Parte-se do pressuposto de que o sujeito pode ser recíproco ou não à confiança 

em si depositada e acredita-se que sua orientação social possa estar relacionada à sua decisão 

sobre reciprocidade , conforme se viu no estudo desenvolvido por Van den Bos et al. (2009).  

Apresenta-se a seguir uma discussão sobre os seguintes temas: risco, confiança, 

reciprocidade e traição como constructos correlacionados; Orientação de valor social e as 

escalas propostas ao longo do tempo para mensurar essa tendência; um detalhamento sobre o 

histórico do jogo da confiança, instrumento que vem sendo utilizado em estudos cujo objetivo 

é investigar as relações de confiança entre investidor e decisor. 

2.2.1   Risco 

O risco pode ser definido de diferentes maneiras, categorizado em  diferentes níveis e 

percebido de maneiras distintas. Kunreuther, Meszaros, Hogarth e Spranca (1995) discutem o 

risco de um evento como sendo o resultado de duas variáveis: a probabilidade de ocorrência 

do evento sinistro e as perdas decorrentes desse evento. As probabilidades de ocorrência 

podem ser: 1) Bem definidas, em concordância com a definição mais presente para risco, ou 

seja, a chance estimada de ococrrência de um evento sinistro. 2. Ambíguas, conforme 

apontam Hsu, Bhatt, Adolphs, Tranel e Camerer (2005), significando que há estimativas de 

risco, para um mesmo evento, que são diferentes entre si, ou a estimativa do risco de um 

evento dentro de uma classe de probabilidades (por exemplo, entre 5% e 10% de risco). 

Quanto às perdas decorrentes de um evento sinistro, essas podem ser conhecidas (facilmente 

estimáveis) ou incertas (não se tem idéia do montante da perda).  

Quanto à percepção do risco, Plous (1993) discute que, independente do real nível do 

risco,  ele pode ser percebido de três maneiras diferentes: 1) Risco pavoroso (dread risk), que 

se caracteriza como uma sensação de perda de controle, eminência de potenciais catástrofes, 

possibilidade de consequências fatais e outras situações semelhantes; 2) Risco desconhecido, 

que se caracteriza como a percepção de aspectos que podem se transformar em riscos, mas 

que não são conhecidos, observáveis (são presentes mas obscuros); 3) O alcance do risco, 

como é o caso de estimar o número de pessoas expostas ao risco ou o montante das perdas 

decorrentes do risco. 

Neste estudo o risco é definido em relação à vulnerabilidade de um sujeito frente a 

outro, conforme apresentado por Malhotra (2004). Considere-se uma situação na qual a 

empresa delega a um gestor uma meta para investimento em sua área. O gestor pode escolher 

qual tipo de investimento fará, de modo que a empresa aumente sua lucratividade e que o 

gerente aumente o seu bônus. A vulnerabilidade é definida na relação entre a empresa (que 

delega a meta de investimento) e o decisor (que resolve como aplicá-la). A empresa (na figura 

de um gestor de alto nível) se torna vulnerável quando o decisor tem um incentivo para 

explorar a empresa visando ganho pessoal.  No caso, o incentivo é a oportunidade que o 

decisor tem de optar por um investimento que traz um retorno maior para si próprio 

(percentual de aumento em seu bônus) do que para a empresa (percentual de aumento em sua 

lucratividade). Esta situação lhe é mais vantajosa do que a opção de um retorno 

proporcionalmente igual para a lucratividade da empresa e para seu bônus (porém, menor do 

que o da situação de incentivo). Concluindo, neste estudo o risco sé uma variável relacionada 

ao propositor, aquele que delega (ou não) o investimento para o decisor. .  

2.2.2    Confiança e Reciprocidade  

Dentro dos modelos clássicos de decisão assumia-se que as decisões eram tomadas 

sempre de forma a maximizar a curva de utilidade. Discutia-se que o sujeito sempre agia em 

benefício próprio. Já se discutiu que esse tipo de decisão não existe em ambientes reais, 

conforme apontam Simon (1955), em sua Teoria da Racionalidade Limitada,  e Kahneman e 
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Tversky (1979), em sua  Teoria dos Prospectos. Berg, Dickhaut e McCabe (1995, p. 122) 

comentam que esse tipo de suposição vem acompanhada de três pressupostos: 1. Os objetos 

de interesse são restritos ao consumo próprio; 2. Mais consumo é preferido a menos consumo; 

3. Só as possibilidades de consumo imediato e planos para futuro consumo podem influenciar 

o comportamento imediato. Os autores comentam que todo desvio desses pressupostos é 

tradicionalmente visto como desvio da racionalidade. Porém, quando o sujeito age dentro de 

um contexto social, há um paradoxo: agir em benefício próprio pode ser prejudicial para 

todos. Assim, o relacionamento com outras pessoas altera o conceito do que se considera 

como sendo uma decisão racional. 

Numa organização essa situação é muito presente. As pessoas atuam em ambientes 

sociais, interagindo o tempo todo e, ainda que decidam sozinhas, sofrem a influência de 

outras pessoas, seja pela imagem que captam das mesmas, seja pela imagem pessoal que 

tentam passar para o grupo, ou outras questões dessa natureza. Considerando-se essa idéia de 

constante interação e que esta afeta a decisão, a confiança é uma variável por vezes decisiva 

para o bom andamento dos negócios. Afinal, ao crescer toda organização estabelece níveis 

hierárquicos e delega decisões para poder sobreviver e/ou competir e a confiança opera dentro 

desse contexto.  

A confiança tem sido definida como sendo um estado psicológico do sujeito que 

confia e que envolve a intenção de aceitar a própria vulnerabilidade com base na expectativa 

positiva das intenções de comportamento do outro (MALHOTRA, 2004, p. 61). Neste estudo 

a confiança é definida como sendo a aceitação, por parte do propositor (a empresa), de sua 

própria vulnerabilidade, aceitação de que depende do outro para concretizar seus objetivos. 

Confiança é um comportamento de risco que depende de uma resposta comportamental do 

decisor, não de um estrado psicológico do mesmo em relação à situação de decisão, como 

uma atitude em relação à confiança, por exemplo. A confiança é revelada, ou seja, 

diretamente observável desde que ocorra a interação.  

Dois comportamentos são possíveis por parte do decisor: a reciprocidade ou a 

traição. São dois lados da mesma moeda, dois indicadores da confiança. Por exemplo, 

quando o decisor tem que decidir entre duas possibilidades de ganho, o seu comportamento de 

reciprocidade se confirma quando ele opta por um investimento que traga ganhos percentuais 

iguais para si e para a empresa. Por exemplo, no caso do jogo que se utliza neste estudo para 

coleta de dados,  na relação entre propositor e decisor, a confiança se confirma em situações 

nas quais a empresa delega ao sujeito a decisão entre duas alternativas diferentes de 

investimentos (cada uma das alternativas oferecendo ganhos para a empresa e para o decisor) 

e o decisor opta pela situação em que ele e a empresa têm ganhos percentuais equivalentes, 

como por exemplo 11% de aumento na lucratividade da empresa e 10% de ganho no bônus do 

sujeito. Deve-se considerar que embora os percentuais sejam semelhantes, eles representam 

montantes diferentes de dinheiro. Ter 10% a mais no lucro envolve uma cifra muito maior do 

que a cifra que corresponde a ter aumento de 10% no bônus. Todavia, embora com 

magnitudes diferentes, o significado semântico é o mesmo: o que está em jogo é ter um ganho 

que corresponde a 1/10 do todo.  

Deve-se destacar dois aspectos importantes na definição que se adota neste estudo 

para a relação de confiança: 1) Assume-se que a reciprocidade (ou traição) do decisor se 

baseia na consideração que ele (decisor) faz dos incentivos que a outra parte (empresa) 

oferece. Não se investiga a interpretação que o decisor faz da organização, como por 

exemplo, a análise de suas competências organizacionais, de seu sistema de crenças e valores, 

dentre outros aspectos que afetam a relação de confiança entre partes. Trata-se de uma relação 

de confiança baseada na instrumentalidade (alinhamento entre objetivos da empresa e do 

sujeito). 2) Assume-se também que a decisão por ser recíproco ou por trair depende da 

magnitude do ganho (benefício) auferido pelo decisor em cada uma das situações propostas. 
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Os fatores de benefício são definidos como sendo a diferença entre a proporcionalidade do 

ganho auferido pelo decisor quando este opta pela situação de reciprocidade e a 

proporcionalidade de ganho quando o decisor opta pela situação de traição.  

Resumindo-se as definições, tem-se que a confiança é definida pela relação entre as 

partes envolvidas na decisão (propositor-decisor); o risco é definido pela vulnerabilidade da 

empresa frente ao decisor; o benefício é definido pela percepção de capacidade de ganho do 

decisor.  Assim, risco é relacionado à empresa, o benefício é relacionado ao decisor e a 

confiança é relacionada ao relacionamento entre empresa e decisor (MALHOTRA, 2004).  

Neste contexto, pode-se dizer que o conflito que se estabelece entre a empresa e o 

decisor quando estão em jogo benefícios para si próprios ou para a empresa se configura 

como o conflito discutido pela Teoria da Agência, que é apresentada neste texto após a 

discussão sobre sistemas de remuneração e benefícios. 

2.3       Sistemas de Remuneração e Benefícios  

Considerando-se que as organizações podem variar muito os tipos de recompensas e 

as razões pela qual o fazem, pode-se dizer que haja um número quase infinito de abordagens 

que as organizaçòes podem adotar para recompensar os seus colaboradores, especialmente os 

gestores, público alvo dos sistemas de remuneração variável (LAWLER III; WORLEY, 2006, 

p. 2). 

De modo geral, considera-se que, no meio organizacional as pessoas não trabalham de 

forma voluntária, sem auferir qualquer tipo de recompensa. Elas precisam ser motivadas para 

assumirem uma posição em uma empresa, para se manterem nela, para aprenderem novas 

tarefas, para assumirem desafios e até para fazer o que é minimamente esperado: executar de 

forma eficiente seu trabalho e aceitar as mudanças requeridas em sua atuação. Contudo, deve-

se tomar cuidado com o termo motivação. Satisfação e motivação para o trabalho não tem o 

mesmo significado. Satisfação está associada a fatores extrínsecos, como sistemas de 

recompensa, enquanto a motivação pode se relacionar a fatores intrínsecos ou extrínsecos. 

Assim, pode-se ter um sujeito satisfeito, mas não motivado (ARCHER, 1997).  

Os sistemas de remuneração variada, dentre eles a remuneração baseada no 

desempenho e em medidas de desempenho, é uma dentre muitas alternativas que as empresas 

encontraram para garantir a obtenção de vantagem competitiva sustentável a partir da gestão 

de pessoas. Trata-se de uma tentativa de alinhar os interesses de empregados e os da 

organização e, segundo se acredita no meio empresarial, de uma forma de resolver os 

problemas apontados pela Teoria da Agência (DALMACIO; REZENDE; SLOMSKI, 2009, p. 

12).  

Conforme já discutido, as empresas modernas estão cercadas de fatores críticos e 

vêem-se na necessidade de estabelecer metas a serem alcançadas. Assim, torna-se necessária a 

construção de mecanismos de incentivos e de sistemas de remuneração para os gestores de 

modo que aumente a chance do alcance dessas metas (DALMACIO; REZENDE; SLOMSKI, 

2009, p. 7). Desta forma, nas últimas décadas o sistema de remuneração tem sido analisado 

como um mecanismo imprescindível para assegurar os níveis de rentabilidade desejados pelos 

acionistas e investidores (DALMACIO; REZENDE; SLOMSKI, 2009, p. 12). 

2.4      Teoria da Agência 

Os conflitos de interesses existentes entre administradores e acionistas foram 

inicialmente tratados por Adam Smith em 1776 (JENSEN;MECKLING, 1976, p. 305-306).e 

vem sendo estudados até hoje. Um autor clássico do tema, Eisenhardt (1989, p. 58), propõe 

que a Teoria da Agência é a relação que espelha a estrutura básica de conflito entre um 

principal, superior, e um agente a ele subordinado. O problema de agência surge quando os 

desejos ou objetivos da relação principal (superior) e agente (subordinado) se diferenciam, 

tornando-se complexo e oneroso para o principal verificar: as ações de decisões do agente; se 

as predisposições de risco do principal são diferentes das que o agente enfrenta (pois cada 
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qual pode ter aversões ou preferências de risco de forma diferentes); se essas predisposições 

afetam as decisões e contrariam a vontade de um dos lados (EISENHARDT, 1989, p. 58-59). 

No ambiente empresarial, o proprietário exerce o papel do principal e os gestores o papel do 

agente, sendo que o principal tem o papel de avaliar as decisões dos agentes em sua 

administração.  

No possível conflito citado, a Contabilidade se coloca como sendo a área que gerencia 

o sistema de informação entre o principal e o agente, considerando-se que esse sistema seja 

fundamental para a mensuração de desempenho que define a base de remuneração estratégica 

(DALMACIO; REZENDE; SLOMSKI, 2009, p. 13). Assim, em termos de sistemas de 

compensação, o conflito se estabelece quando a relação entre o grau de confiança nos 

sistemas de incentivos é moderado pelo grau de assimetria de informação entre os superiores 

e subordinados (CHONG; EGGLETON, 2007, p. 315). 

No presente estudo o conflito da agencia é entendido como sendo a percepção de 

inequidade por parte do decisor em relação aos  ganhos auferidos para si em comparação com 

os ganhos auferidos pela empresa como decorrencia da decisão que ele (decisor) tomou sobre 

qual seria a melhor opção de um investimento.  

2.5      Orientação de Valores Sociais 

A percepção de valores sociais é um dos aspectos importantes para a interação social. 

Quando duas pessoas interagem e ambas são interdependentes, cada uma delas conta com a 

outra para a obtenção de resultados. Isto implica que cada uma delas precisa de informações 

sobre os objetivos da outra, bem como sobre suas estratégias, de modo que possam formular 

as suas próprias estratégias individuais. Nessa situação as pessoas podem se comportar de 

diferentes maneiras, e por diferentes razões. Podem tentar maximizar seus resultados em 

detrimento dos resultados das outras pessoas, podem tentar obter resultados iguais para todas 

ou ainda, podem tentar favorecer as outras pessoas em detrimento de si próprias 

(McCLINTOCK,1978, p. 129). 

Quanto ao tipo de orientação relacionada aos valores sociais, Van Lange, Otten, De 

Bruin e Joireman (1997) discutem três diferentes tipos: 1) Orientação pró-social, refletindo 

uma preferência solidária; 2) Orientação individualista, refletindo uma preferência por 

resultados para si próprio; 3) Uma orientação pró-self, refletindo uma preferência por 

obtenção de resultados que expressem uma grande diferença entre os ganhos pessoais e os 

ganhos dos outros. Os autores defendem que as experiências de interação social não 

acontecem de forma calculada. As pessoas desenvolvem, ao longo de suas vidas, tendências 

habituais de reação frente a determinados padrões de interdependência; assim, essa tendência 

de orientação social afeta o comportamento, mas pode não ser consciente para o sujeito; além 

disso, os padrões de interação social também são afetados por aspectos culturais (VAN 

LANGE et al., 1997, p. 734). 

2.6 Jogo da Confiança (Trust Game) 

O Jogo da Confiança (Trust Game) é muito semelhante ao Jogo de Investimento 

(BERG; DICKHAUT; McCABE, 1995) e é, na verdade, uma categoria de jogos onde se tem 

ao menos dois sujeitos, um que delega investimentos para decisão, outro que recebe os 

investimentos para decidir. A estrutura básica dessa categoria de jogos contém ao menos dois 

estágios, sendo: 1. Um montante de dinheiro é dado ao primeiro jogador (propositor). Esse 

propositor pode decidir investir ou não o seu dinheiro; se resolver investir (assumir risco em 

busca de melhor resultado) ele manda um montante de dinheiro para o segundo jogador, 

sendo esse montante automaticamente triplicado; 2. O jogador 2 deve então decidir quanto 

desse montante retornará ao jogador 1 (investidor), configurando o retorno em uma operação 

de risco. No Jogo do Investimento o jogador 2 pode decidir devolver ao jogador 1 qualquer 

valor entre zero e o montante recebido (já triplicado).  
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Berg, Dickhaut e McCabe (1995) apresentam uma versão do Jogo do Investimento 

que, em suas palavras, estabelece a diferença deste jogo para o centipede game, proposto por 

Rosenthal em 1982 (BERG; DICKHAUT; McCABE, 1995, p. 123).  Para possibilitar a 

construção de experimento baseado no Jogo de Investimento os autores elencaram os 

seguintes pressupostos: 1. Os objetos de interesses são restritos aos consumos pessoais; 2. O 

consumo maior é preferido pela minoria; e 3. Somente possibilidades de consumo atuais e 

planos para consumo futuro podem influenciar o comportamento atual. (BERG; DICKHAUT; 

McCABE, 1995, p. 122). Em um conjunto de escolhas, pessoas com comportamentos que 

desviam o foco de seus próprios interesses para agir de acordo com os interesses do grupo são 

vistas como irracionais. Entretanto, o comportamento do auto interesse pode fazer com que 

todos de um grupo se prejudiquem, mostrando que lutar por seus interesses, em detrimento do 

dos demais, pode ser irracional. Este aparente paradoxo levou à  construção de modelos de 

comportamento que consideram que quando o propositor (o que oferece a alternativa para 

decisão) confia no decisor, esse pode ser  recíproco ou não; ser recíproco ou trair é uma 

resposta que depende do risco do proponente  e do benefício para o decisor (BERG; 

DICKHAUT; McCABE, 1995, p. 123-124). Segundo os autores, a decisão de ser recíproco 

(corresponder à confiança em si depositada) depende da interpretação que o decisor faz do 

montante de dinheiro investido pelo propositor. Se o decisor interpreta a oferta do propositor 

como sendo uma relação de confiança, o decisor  tem maior tendência a ser recíproco. O 

fenômeno por trás dessa relação é, segundo os autores, a construção da história social, ou seja, 

há uma série de relacionamentos entre propositor e decisor que ocorre ao longo do tempo e 

que define quais padrões de resposta do decisor são melhor recompensadas ao longo do 

tempo. Essa história pode aumentar ou não a predisposição positiva dos indivíduos em relação 

à confiança no ambiente organizacional. Segundo os autores, isto pode ser transposto para o 

nível individual: a história de confiança do propositor pode alterar o comportamento de 

confiança do decisor.  

O Jogo da Confiança utilizado por Malhotra é uma adaptação do Jogo da Confiança 

(Trust Game) proposto por outros autores, como Gambetta em 1988 e Snidjers em 1996 

(citados por MALHOTRA, em 2004) e Kreps em 1990 (citado por BERG; DICKHAUT; 

McCABE, em 1995). O estudo de Van den Bos et al. (2009) faz uma adaptação do jogo 

proposto no estudo de Berg, Dickhaut e McCabe (1995) e do jogo proposto no estudo de 

Malhotra (2004). Neste estudo é feita uma adaptação do jogo proposto por Malhotra (2004), 

mantendo-se os elementos essenciais do jogo mas alterando o contexto da decisão (e 

consequentemente, as unidades sobre as quais se decide).  

 

3         METODOLOGIA 

O presente estudo, de natureza experimental, foi enquadrado metodologicamente de 

acordo com as classificações apresentadas por Diehl e Tatim (2004). Segundo as bases lógicas 

da investigação: o método seguido neste estudo é hipotético-dedutivo, pois parte de uma 

situação problema a ser investigada e, a partir da mesma, são formuladas hipóteses a serem 

empiricamente testadas. Segundo a abordagem do problema: oo estudo tem abordagem 

quantitativa, pois faz uso de escalas métricas para mensuração de dados e métodos estatísticos 

para análise dos resultados. Segundo o objetivo geral: este estudo parte de estudos já 

desenvolvidos, havendo assim um corpo de conhecimentos suficiente para que se possa 

estabelecer marco teórico para o mesmo; assim, caracteriza-se como estudo descritivo, pois 

observa como ocorre um dado fenômeno numa população estabelecida. Segundo o propósito: 

pode-se dizer que o presente estudo tem dois propósitos: ao mesmo tempo em que busca 

descrever características de uma dada população, propõe uma aplicação prática dos resultados 

de estudos da área de tomada de decisão a situações de decisão relacionadas a aspectos 

econômico-financeiros que ocorrem no dia a dia das empresas. Segundo o procedimento 
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técnico: trata-se de em estudo experimental desenvolvido em condições controladas de 

laboratório, cujo protocolo detalhado de pesquisa será exposto a seguir. 

3.1      O desenho do Experimento  

O experimento proposto é uma adaptação de protocolo de pesquisa de estudo feito na 

área de Neurociência com o objetivo de investigar os correlatos neurais da reciprocidade, 

manipulando dois fatores que influenciam o comportamento recíproco: o risco do investidor 

(propositor na situação de jogo) e o benefício auferido por aquele no qual o investidor 

deposita sua confiança (o decisor) ao solicitar que faça investimentos em seu nome  (VAN 

den BOS et al., 2009). Neste estudo, a adaptação que se faz do Trust Game de Van den Bos et 

al. (2009) não está na programação do jogo mas sim na decisão que se toma; no jogo original 

os jogadores decidem sobre pequenos valores (algo em torno de US$ 10). No presente estudo 

as decisões são entre percentuais de ganhos para a empresa ou para o decisor. Conforme já se 

disse, a proposta de um jogo no qual se fale em valores pequenos está bastante longe do 

mundo do decisor organizacional.  Já o percentual sobre o lucro da empresa ou sobre o bônus 

do propositor faz sentido para o sujeito que decide.   

Dentro do jogo proposto a  reciprocidade, conforme já definido, é a escolha que o 

decisor  faz por um tipo de investimento que envolve ganhos grandes para a empresa e ganhos 

regulares para si próprio (benefício); a não reciprocidade (traição) é a escolha de ganhos 

regulares para a empresa e ganhos expressivos para si próprio. O benefício é  definido como 

sendo a diferença entre a proporcionalidade do ganho auferido pelo decisor quando este opta 

pela situação de reciprocidade e a proporcionalidade de ganho quando o decisor opta pela 

situação de traição. Assim, o alto benefício seria escolher a resposta de traição (ganho alto 

para o decisor e baixo para o propositor); baixo benefício seria escolher a opção de 

reciprocidade, alto ganho para o propositor e baixo ganho para o decisor. Quanto ao risco, 

conforme já se definiu, ele é o grau de vulnerabilidade do proponente frente ao decisor. Esta 

vulnerabilidade é avaliada de duas formas: pelo montante dos percentuais de ganho 

envolvidos (tanto para o propositor quanto para o decisor)  e pela diferença entre o que o 

propositor ganharia se não confiasse no decisor (optasse por decidir pelos investimentos sem 

consulta ao decisor) e pelo quanto ganha confiando.  

Tomando-se como um exemplo, se o propositor (empresa) escolhesse um 

investimento (opção X) ele teria um ganho de 10% sobre o lucro e o decisor (que não 

participaria da escolha) ganharia 2%. Se o propositor confiasse, ele deixaria que o decisor 

escolhesse a melhor oferta. O decisor escolheria entre a opção A: 11% propositor/ 5% decisor,  

ou pela posição B:  8% propositor/7% decisor. Do ponto de vista do decisor, a opção A seria 

uma resposta de baixo benefício em comparação com a opção B, que seria de alto benefício; 

na opção A ele teria um ganho de apenas 5% enquanto na opção B ele teria um ganho de 7%, 

logo, 2% a mais. Assim, a opção A seria uma resposta de reciprocidade e a B, de traição.  Do 

ponto de vista do propositor, a comparação seria entre não deixar o decisor decidir (opção 

X) ou deixar o decisor decidir entre as opções A e B. O propositor estaria em situação de 

baixo risco quando a opção X fosse mais favorável ao propositor do que as opções A e B; 

estaria em alto risco quando a opção X fosse melhor do que apenas uma das opções (A ou B). 

Nesse caso, mesmo que uma dessas opções fosse muito  favorável ao propositor, a outra não o 

seria.  A Figura 1 mostra como aparecia na tela do jogo uma situação de decisão.  
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Figura 1: A situação de decisão no jogo da confiança 

    

 

O Quadro 1 mostra os tratamentos propostos ao decisor ao longo do jogo, bem como o 

número de vezes que cada tratamento aparece. Observa-se que há um cruzamento entre:  

confiança – modelada como risco alto ou baixo; reciprocidade, modelada como benefício alto 

ou baixo. Durante o jogo cada participante esteve exposto a 188 situações. Desas, havia 63 

situações de não confiança do propositor, ou seja, situações em que o decisor não podia 

decidir, apenas ver a decisão tomada pelo propositor (situação X).  Assim, cada sujeito  tomou 

125 decisões durante o jogo, considerando-se os quatro tratamentos apontados no Quadro 1.  

O número de situações de decisão em cada tratamento variava, de modo a  seguir o protocolo 

de Van der Bos et al. (2005). Em seu artigo os autores não deixam claro o motivo pelo qual 

criaram números diferentes de situações de decisão em cada tratamento. As situações com 

maior possibilidade de resposta eram as que envolviam Baixo Risco combinado com baixo 

beneficio (BR x BB).  

 

Quadro 1– Tratamentos de decisão considerando os níveis de risco e de benefício 
 Alto risco (AR) – alta confiança Baixo risco (BR) – baixa 

confiança 

Alto benefício (AB), traição AR/AB – tratamento 1  

25 decisões 

Situação de alta confiança do 

propositor e traição do decisor  

BR/AB – tratamento 3 

36 decisões 

Situação de baixa confiança do 

propositor e traição do decisor 

Baixo benefício (BB), 

reciprocidade 

AR/BB – tratamento 2 

23 decisões 

Situação de alta confiança do 

propositor e reciprocidade do 

decisor 

BR/BB – tratamento 4 

41 decisões 

Situação de baixa confiança do 

propositor e reciprocidade do 

decisor 

 

No protocolo era prevista a entrega de tres textos ao sujeito: 1) Termo de livre 

consentimento, no qual se davam algumas informações sobre o estudo, se solicitava a 

colaboração e se dava ao decisor a opção de desistir a qualquer momento. O sujeito deveria 

assinar e datar esse termo. 2) A escala de orientação de valores sociais; pedia-se ao sujeito 

que a respondesse e devolvesse; 3) Instruções sobre o jogo, explicando ao participante o que 

ele deveria fazer ao longo do jogo. Após o cumprimento dessa etapa de esclarecimentos e 

coleta de dados com o uso de escalas começava o experimento propriamente dito.  
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O experimento foi desenhado com a ajuda do software E-prime, versão 2.0. Todas as 

decisões apareciam para o sujeito como uma sequência de telas semelhantes à apresentada na 

Figura 1. O respondente dava sua resposta apertando as teclas correspondentes à opção A ou 

B no teclado do computador no qual o software estava instalado.  

3.2       Sujeitos do Experimento  

No estudo de Van den Bos (2009) foi feito com sujeitos com idade variando entre 18 e 

22 anos e ambientado em uma universidade; no presente estudo os sujeitos eram gestores de 

área de uma indústria automobilística. As idades estavam entre 30 e 59 anos. Como pré 

requisito para participar da pesquisa todos os sujeitos tinham experiência profissional 

relacionada à estimativa de metas orçamentárias e eram acostumados a tomar decisões em 

suas tarefas rotineiras. Os sujeitos não foram identificados quando do tratamento dos dados.  

3.3       Coleta de Dados  

Todos os experimentos foram feitos presencialmente em salas preparadas para a 

coleta, dentro da empresa.  Os dados foram colhidos em 2012 em diversas plantas da fábrica.  

Ao todo participaram do experimento 30 sujeitos.  

3.4 Tratamento e Análise dos Dados  

Os dados colhidos durante o experimento, usando o software E-Prime, entravam 

diretamente para uma planilha de dados em formato Excel. Todos os dados foram transpostos 

para planilhas do software SPSS, versão 17.0 e foram tratados com o uso de estatística 

descritiva e multivariada.  

 

4          APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Atendendo ao objetivo geral do estudo, as análises foram feitas buscando-se 

identificar o comportamento de reciprocidade do decisor frente à confiança que o 

propositor nele deposita em situações que envolvem risco. Todos os sujeitos que 

participaram da pesquisa ocupavam postos de gerência (alta ou média) em empresa do setor 

automobilístico. Dentre os sujeitos, 23 deles atuavam na fábrica localizada em São Bernardo 

do Campo (SP), 2 na fábrica de Taubaté (SP), 1 na fábrica de São Carlos (SP) e 4 na fábrica 

de Curitiba (PR). Apenas dois respondentes eram do sexo feminino. Todos estavam sob 

regime de remuneração variada, recebendo bônus anuais relacionados ao seu desempenho. 

Todos tinham sob sua responsabilidade a gestão de orçamentos de suas áreas. As idades dos 

sujeitos variavam entre 30 anos e 59 anos (média: 42 anos; desvio padrão: 8,5). No estudo de 

Van den Bos era feito um controle de grau de inteligência dos sujeitos. Neste estudo essa 

variável não foi controlada. Assumiu-se que os sujeitos estivessem em pleno uso de suas 

faculdades mentais, que tivessem inteligência ao menos na faixa média de seu grupo e em 

condições adequadas de saúde psicológica, até pelo fato de estarem exercendo suas atividades 

rotineiras durante o período de coleta de dados.   

Durante o jogo as respostas dos sujeitos eram dicotômicas: alto benefício (traição) ou 

baixo benefício (reciprocidade). Assim, no banco de dados, as respostas dos sujeitos, a cada 

jogada, eram registradas como variável dummy (assumiam valor 1 ou zero), sendo que alto 

benefício (traição) e baixo benefício (reciprocidade) eram variáveis distintas, mutuamente  

exclusivas. Como cada tratamento foi apresentado em frequências diferentes foi preciso criar 

uma base para comparação dos dados. Assim, criou-se uma variável denominada Índice de 

Reciprocidade (IR) expressa pela razão “Número de respostas de reciprocidade (escolha da 

opção com baixo benefício)/número de jogadas possíveis em cada tratamento”.  Quanto mais 

próximo de 1 for o índice, maior a relação de reciprocidade demonstrada pelo sujeito. Esse 

procedimento é o mesmo que foi adotado por Van den Bos et al. (2009, p. 299) em seu 

estudo, que denominaram a variável como “Reciprocidade”.   

O tratamento dos dados foi feito supondo-se como variáveis independentes: VI1: Tipo 

de tratamento experimental (conforme Quadro 1); VI2. perfil de orientação de valor social 
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(obtido pela escala SVO); VI3. idade dos respondentes. Supondo-se como variáveis 

dependentes (VD): VD1. Índice de Reciprocidade (IR); VD2. Tempo de reação no 

experimento. Analisou-se, num primeiro momento, a diferença das médias do IR em cada VI; 

a seguir  foi testado o efeito das VI sobre o IR, considerando-se as VI’s simultaneamente. 

Essa análise é semelhante à feita por Van den Bos et al. (2009). 

Analisando-se a distribuição dos dados brutos (soma das variáveis dummy para cada 

sujeito em cada tratamento) viu-se que o número médio de respostas em situação de 

reciprocidade (93 ou 74% das respostas totais) é bem maior do que o número médio de 

respostas em situação de  traição (32 ou 26% das respostas totais). Este resultado é diferente 

do encontrado por Van den Bos et al. (2009) pois em seu estudo 50% das respostas era de 

reciprocidade e 50% era de traição. Tanto no estudo de Van den Bos quanto neste os desvios 

padrão eram elevados, mostrando alta dispersão.  

Em relação ao IR pode-se observar que a reciprocidade é maior nas situações de Alto 

Risco em comparação com as de Baixo Risco.Esse resultado é coerente com o estudo de Van 

den Bos et al. (2009), que aponta maior reciprocidade em situação de alto risco (alta 

vulnerabilidade do propositor). Para as organizações esse é um resultado interessante porque 

se alinha à discussão sobre comprometimento organizacional (ALLEN; MEYER, 1993), 

sugerindo que a reciprocidade seja associada à percepção que o decisor tem do nível de 

confiança nele depositado pelo propositor.  

Analisando-se o perfil dominante de orientação de valor social vê-se que há um 

dominio do perfil pró-social dentre os respondentes (50%), sendo que os perfis individualista 

e pró-self se distribuiam de forma igual dentre os demais 50% dos respondentes.   

Análise multivariada  

Analisando-se a relação entre as variáveis supostas como independentes e as variáveis 

dependentes, analisou-se, em primeiro lugar, a possibilidade de haver diferença de IR (VD1) 

dentre os diferentes tratamentos experimentais (VI1). Utilizando-se a técnica da ANOVA 

observou-se que não há diferença de IR pelos tratamentos, podendo-se afirmar que o risco e o 

benefício, quando combinados, não foram determinantes para a resposta de reciprocidade. A 

análise descritiva apontava diferença quando se analisava isoladamente o risco ou o benefício, 

não a conjugação entre eles. Esse resultado é bem diferente do encontrado por Van den Bos et 

al. (2009) pois em seu estudo existia a diferença de IR entre os tratamentos.  

Em segundo lugar analisou-se a possibilidade de haver diferença de tempo de reação 

de resposta (VD2) dentre os diferentes tratamentos experimentais (VI1). Calculou-se o tempo 

médio que cada sujeito gastou em respostas de reciprocidade ou de traição. Os resultados da 

ANOVA mostram que não há diferença significativa de tempo de reação nas respostas de 

reciprocidade nos diferentes tratamentos (sig. entre 0,869 a 0,998). Repetiu-se o procedimento 

para tempo de reação nas respostas de traição e também não se encontrou diferença 

significativa dentre os tratamentos (sig. entre 0,458 a 0,952).  O resultado também é igual ao 

encontrado por Van den Bos et al. (2009).  

 Utilizou-se ANOVA para analisar a diferença de IR (VD1) dentre os perfis de 

orientação de valor social (VI2). Observou-se que há diferença significativa de IR dentre os 

perfis, observando-se que a diferença foi significativa para a comparação pró-social x pró-self  

(sig. 0,011) e para a comparação pró-social x individualista (sig. 0,007).  Na comparação pró-

selfx individualista a diferença no IR não foi significativa (sig. 0,512). O IR era maior no 

perfil pr’-social do que nos demais perfis. Esse resultado é coerente com os estudos de Van 

den Bos et al. (2009) e com os estudos de Van Lange, Otten, De Bruin e Joireman (1997), que 

apontam que o sujeito com perfil pró-self busca resultados para si próprio, em detrimento do 

grupo, mas o individualista busca maior resultados para si do que para o grupo, ou seja, 

preocupa-se mais em conseguir um desnível de resultados a seu favor. Assim, é coerente 

observar que na amostra estudada os sujeitos com perfil pró-social (maior grupo) sejam mais 
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recíprocos, sugerindo que na organização há pessoas que se preocupam mais com os 

resultados de todos (o seu próprio e o da organização) do que em ter vantagens para si 

próprio.  

 Analisando-se a relação entre IR (VD1) e idade dos sujeitos (VI3) utilizando-se o teste 

de Welch (supõe variâncias diferentes dentro dos grupos) observou-se que há diferença 

significativa de IR em diferentes idades (sig. 0,000). Nas idades entre 30 e 35 anos o IR é é 

bastante difuso, mostrando que há respostas tanto de reciprocidade quanto de traição. Nas 

idades entre 35 e 50 anos as respostas predominantes estão em reciprocidade (IR alto, entre 

0.80 e 1.0). O interessante é que a partir dos 50 anos as respostas se dividem entre traição e 

reciprocidade (IR entre 0,40 e 0,60).  Analisando-se quem são os sujeitos que aparecem na 

faixa de idade superior constata-se que os dados se referem a seis sujeitos e todos têm entre 

55 e59 anos.  

Um aspecto curioso em relação à distribuição de respostas de reciprocidade dentre as 

idades é que na  empresa analisada há uma certa estabilidade de emprego e as idades mais 

avançadas coincidem com maior tempo de empresa. Assim pode-se supor que aqueles que 

estão em início de carreira pensam mais em seus próprios interesses, talvez por estarem em 

uma etapa de construção de patrimônio, o mesmo ocorrendo com aqueles que estão próximos 

da aposentadoria (é como se o sujeito tivesse noção de sua morte simbólica na organização). 

Um dos gestores de meio de carreira que participou do experimento alegou que tinha que ser 

reciproco porque a traição poderia ser  “um tiro no pé”; se a empresa não tivesse bons 

resultados ele não teria estabilidade no emprego. Esse resultado sugere uma questão 

interessante a ser respondida em outros estudos: será que a reciprocidade é, de fato, uma 

característica de sujeitos em meio de carreira? Se sim, quais as implicações para a área de 

gestão de pessoas?  

 

5        CONCLUSÃO 

A área de Controladoria deve manter um nível de informação para alimentar os 

gestores de diferentes áreas em suas decisões, de modo que a lucratividade e a 

competitividade da empresa sejam mantidas. Essas informações podem ganhar credibilidade 

quando os tomadores de decisão na empresa, ou seja, os gestores das áreas que detêm as 

informações, sejam vistos como empregados engajados com a empresa e, portanto, que 

demonstrem reciprocidade à confiança provida pela empresa. Por outro lado, as informações 

que geram uma decisão fluem entre diferentes áreas da empresa; assim, há vários decisores e 

consequentemente, grande vulnerabilidade da empresa em relação a seus decisores.   

Uma das conclusões deste estudo é que o mapeamento do processo de decisão que 

envolve relações de confiança entre gestores e organizações em que atuam pode trazer 

importantes contribuições para a área de Controladoria. Em primeiro lugar, identificar a 

percepção que os gestores têm em relação ao nível de risco envolvido em suas atividades 

diárias pode trazer informações sobre o grau de vulnerabilidade da empresa frente às decisões 

por eles tomadas. Em segundo lugar, a análise da percepção que os decisores têm em relação 

aos benefícios que receberão em troca de seu trabalho pode auxiliar a empresa a decidir sobre 

a política de bônus de modo que haja percepção de justiça e de equidade dos mesmos em 

relação à rentabilidade do negócio.  

Conforme se discutiu, há diferença no Indice de Reciprocidade (IR) dentre os níveis de 

Risco; também há diferença do IR dentre os níveis de Benefícios, embora a combinação de 

Risco e Benefício não aponte essa diferença. Seria interessante analisar situações extremas de 

IR (situações nas quais o sujeito é sempre recíproco ou sempre traidor) em diferentes 

situações de risco dentro da empresa. Será que o tipo de risco (financeiro, operacional, 

pessoal, por exemplo) afeta a resposta de reciprocidade? Da mesma forma, analisar o IR em 

relação aos Benefícios auferidos pelos decisores. Será que muda a resposta de reciprocidade 
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de acordo com o valor do Benefício per si, ou se é de acordo com a percepção da relação 

desse benefício com outras medidas de ganho da empresa? Ou ainda, a reciprocidade depende 

de um contexto social, no qual ser recíproco depende de orientações de valores sociais de meu 

grupo? Essas respostas envolvem a discussão de sistemas de remuneração estratégica que são 

relacionados a sistemas de controle gerencial porque a remuneração depende do cumprimento 

de metas de desempenho, como afirmam Covaleski; Evans; Luft; Shields, 2003, p. 3-4). 

Assim, é papel da Controladoria monitorar os resultados desses indicadores de desempenho.  

Os resultados que mostram as condições nas quais a reciprocidade ocorre também são 

importantes para aqueles que atuam na área de planejamento estratégico e na elaboração de 

orçamentos.Afinal, como apontam  Anthony e Govindarajan (2008) faz parte das etapas do 

orçamento a definição de alçadas de responsabilidade e de definição de metas de desempenho. 

A reciprocidade faz parte da discussão sobre Teoria da Agencia, ou seja, os benefícios 

auferidos pelo decisor precisam estar alinhados com os auferidos pela empresa. O estudo 

mostrou que a reciprocidade tem que ser analisada tanto em termos dos benefícios quanto em 

termos das rsponsabilidades delegadas ao decisor, denotando a confiança que a empresa nele 

deposita.  

Finalizando, deve-se ressaltar a diferença fundamental deste estudo com outros nos 

quais foram utilizados experimentos e jogos como instrumento para coleta de dados: o 

contexto de realidade do jogo. As decisões eram sobre investimentos que se revertiam em 

lucro para a empresa e bônus para o decisor. Neste estudo todos os suejitos eram gestores que  

ocupavam posições na empresa nas quais a discussão sobre competitividade é parte do seu dia 

a dia. Todos operavam em ambientes com pressão de tempo e de desempenho. A empresa na 

qual trabalham é uma das maiores do setor automobilístico e bastante competitiva. Como as 

respostas desses gestores foram predominantemente de reciprocidade, talvez se esteja abrindo 

um caminho para investigar o papel da confiança e da reciprocidade como indicador de 

competitividade organizacional. Como ressalva do estudo tem-se que jogos podem explicar 

regras básicas do comportamento humano, mas não englobam a complexidade da decisão em 

ambiente organizacional, sobretudo o dinâmico e concorrido segmento da indústria 

automobilística brasileira. Assim, estudos de campo deveriam ser feitos para continuar essa 

linha de investigação utilizando metodologia qualitativa de modo que se possa aumentar a 

compreensão dos aspectos relacionados à relação de confian’’ca em ambientes 

organizacionais.  
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