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Campo consagrado da Análise do Comportamento 

Aplicada: intervenções voltadas ao trabalho em 

organizações.

DICKINSON, A. M. (2000) The Historical Roots of OBM in the Private 

Sector. JOBM, vol. 20 (3/4).
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� Precursores:
� Análise Experimental do Comportamento
▪ Skinner (1953) Science and Human Behavior. Cap. XXV, 

“Economic Control”.

� Análise do Comportamento Aplicada
▪ Ayllon, T. & Michael, J. (1959) The psychiatric nurse as a 

behavioral engineer. JEAB 2(4).

� Primeiro artigo:

� Aldis, O. (1961) Of pigeons and men. 
Harvard Business Review, 39.
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� Década de 1960
� National Society for Programmed Instruction

Hoje,

▪ International Society for Performance Improvement



06/06/2011

6

� Década de 1960
� Universidade de Michigan
▪ Dale Brethower
▪ Behavioral Systems Analysis

▪ Geary Rummler

� Década de 1960
� Edward Finney
▪ Emery Air Freight 
▪ Citado por ROBBINS, S. (2002) Comportamento Organizacional.

� Treinamento em vendas;

� Lista de verificação para empacotadores.

� Aumento de US$ 2 milhões no lucro anual.

▪ Consultoria
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� Década de 1960
� Thomas Gilbert
▪ Human Competence
▪ Conceitos, metodologias.

� Década de 1970
� Aubrey Daniels
▪ Performance Management
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� Década de 1970
� Journal of Organizational Behavior Management 

(JOBM)  � obmnetwork.com
▪ Thomas Mawhinney

▪ John Austin

� Década de 1970
� Intervenções em larga escala, a longo prazo, com foco 

em negócios.

▪ Kempem, Hall (1978) JOBM 1.
▪ Sistema de Gestão de Frequência 
� Reforço diferencial de pontualidade.
� Redução do absenteísmo, sem conflitos.

▪ Runnion, Watson, McWhorter (1978) JOBM 1.
▪ Redução de 59% no consumo de combustível, com sistema de 

reforço do comportamento de motoristas.
� Gráficos; reforço tangível e social
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� John Austin, ABAI 2009
� Esclarecimento de tarefas

� Feedback

� Reforço positivo

▪ Desde 1977...

▪ Aplicação de teoria básica.

▪ Distanciamento de pesquisa e prática.

▪ “Fossilizado”?

Organizational Behavior Management – OBM

Campo consagrado da Análise do Comportamento 

Aplicada: intervenções voltadas ao trabalho em 

organizações.

Porém, pouco divulgado em Psicologia Organizacional 

e do Trabalho, e em Ciências Gerenciais.
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� John Austin, ABAI 2009
▪ “O truque para aplicar a Análise do Comportamento não 

são as técnicas; é a habilidade de ver como as 
contingências atuam em cada ambiente específico.”

� História das relações de trabalho:
Ciência, Tecnologia e Sociedade.

� Revolução Industrial, século XVIII.

� Previsão
� Controle
� Interpretação

▪ “Quando mostramos que uma relação estabelecida 
entre o comportamento e um dado conjunto de 
condições pode ser exemplificada em um caso 
particular, estamos interpretando.”

▪ HOLLAND & SKINNER, “A Análise do Comportamento” EDUSP, 1973.
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� MANTOUX, P. (1928). A Revolução Industrial no 
Século XVIII.

� LANDES, D. S. (1969). Prometeu Desacorrentado.

� BRAVERMAN, H. (1974). Trabalho e Capital 
Monopolista.

René Descartes
“Traité de l´homme”

(1648)

“... entrando em uma das grutas que contêm muitas fontes... 
necessariamente pisam em certos ladrilhos ou placas, 
dispostos de tal modo que, se eles se aproximam de uma 
Diana no banho, fazem com que ela se esconda nas roseiras e, 
se tentam segui-la, fazem com que um Netuno surja à sua 
frente, ameaçando-os com seu tridente.”
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René Descartes
“Traité de l´homme”

(1648)
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“A lição de anatomia do dr. Tulp”, Rembrandt (1632)
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� Máquinas: rapidez ; precisão; força artificial.

� A longo prazo:
▪ Menores preços

▪ Maior demanda

▪ Desenvolvimento da indústria

▪ Mais emprego

� A curto prazo...
▪ “Homens, mulheres e crianças... 

engrenagens entre as engrenagens”.

� Indústria têxtil: mulheres, crianças.
� Pouca força;

� Dedos finos;

� Docilidade.

� 14 a 18 horas de turno.
� Disciplina brutal.
� Insalubridade.
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� Robert Owen
� New Lanark, Escócia, 1800

� Fiação com 2000 pessoas (500 crianças)

� Administração iluminista e paternalista
▪ Moradia; Educação; Armazém

▪ Idade mínima: de 5 para 10 anos

▪ Dia de trabalho: de 14 para 12 horas

� Máquinas competem com operários:
� Força de trabalho;

� Habilidade profissional.

� Revolta contra as máquinas.
� Luditas (1811).

� Repressão militar.
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� “... a verdadeira causa dos males imputados 
ao maquinismo: o poder absoluto e sem 
controle do capitalista”.

� Ao invés de alívio do trabalho,
dificultou a sobrevivência.

� Evolução de relações sociais, ou 
contingências comportamentais 
entrelaçadas.

� Amo e servo;

� Patrão e empregado.

▪ Lawrence & Lorsch (1967)
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Antecedentes 
Técnicos

Práticas 
Culturais

Consequências 
Selecionadoras

Maquinismo

Divisão do Trabalho:

“... o poder absoluto e 

sem controle do 

capitalista”.

“Homens, mulheres e 

crianças... engrenagens 

entre as engrenagens”.

Utopia iluminista (Owen).

Precisão

Rapidez

Menores preços

Maior demanda

Desenvolvimento da 

indústria

Mais emprego

� “Foi na Inglaterra, na última terça parte do 
século XVIII, que nasceu a grande indústria 
moderna”. 

� James Watt e a máquina a vapor
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� Máquina de Hargreaves: spinning jenny
� Força humana

� Máquina de Arkwright: water frame
� Roda d´água

� Máquina de Savery
� Vácuo

� Máquina de Newcomen
� Pressão atmosférica

� Máquina de Watt
� Pressão do vapor
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� James Watt, séc. XVIII.
� Documentação histórica de primeira ordem.

1. Força motriz artificial.
� Impulsionou a grande indústria.

2. Do empírico ao científico.
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� James Watt

� Observação e crítica metódica 
da máquina de Newcomen.

� Problema prático: 
“gasto excessivo de calórico”. 

� James Watt

� Solução: 
1. Separação do condensador;

2. Pressão do vapor como força motriz.

� Consequências selecionadoras:
▪ Maior potência;

▪ Menor consumo de combustível.
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“Aliás, ela criou problemas para os primeiros 
que dela fizeram uso: a água subia apenas 
uma centena de pés, no máximo, e quando 
tentavam forçar a pressão, a caldeira 
explodia. (...) Seu funcionamento era lento, 
sua força limitada: era perigosa por causa de 
suas explosões, as quais não sabiam como 
evitar (...)”.

Antecedentes 
Técnicos

Práticas 
Culturais

Consequências 
Selecionadoras

Máquina a 
vapor.

Usar força 
motriz artificial.

Nova divisão do 
trabalho.

“O vapor não criou 

a grande indústria. 

Mas emprestou-lhe 

sua força, tornando 

seu surto 

irresistível como as 

forças de que 

dispõe”. (Mantoux, p. 340)
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� “... observe-se a precedência da engenharia a 
vapor em relação à teoria da termodinâmica”. 

� Termo cunhado por Kelvin (1849).
� Calor como uma forma de energia.

� Descarte da teoria do “calórico”.

� A. Lavoisier

� 1789: Traité Élémentaire.
▪ Descarte da teoria do “flogístico”.

▪ Descoberta do oxigênio.
▪ 20 anos após a primeira patente 

da máquina a vapor de James Watt.

� Pesquisa experimental em laboratório.
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Tabela de 
Elementos

John Dalton, 1808
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� Século XVIII

� Inglaterra;

� Tecnologia precede ciência.

▪ “... o estímulo e a inspiração que efetivamente cruzaram 
esse abismo partiram da tecnologia para a ciência, e não 
o inverso”. 

� Século XIX

� Alemanha

� Ciência básica impulsiona tecnologia.
▪ Química Orgânica; Engenharia Elétrica

▪ “... o casamento cada vez mais estreito entre a ciência e 
a tecnologia”.
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CIÊNCIA

Novos conhecimentos

BÁSICA APLICADA

Teorias Problemas 

� Ciência aplicada
▪ “Controle, mais que o saber”.

� Engenharia
▪ “Multiplicidade de considerações econômicas, legais e 

sociais”.
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� Modelo Linear

C ����T

� Modelo Interativo

C ����T

� “... a  indústria passou a poder encomendar 
suas aspirações ao laboratório, tal como um 
cliente fazia encomendas a uma fábrica... 
apenas mais um insumo...”
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� Aumento da competição.

� Pressão sobre o trabalho.

“... mística da lucratividade da ciência...”

� “... aplicar os métodos da ciência aos problemas 
complexos e crescentes do controle do 
trabalho...”

� Frederick Taylor

Princípios de 

Administração 

Científica (1911)
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� Emprego de métodos experimentais no 
estudo do trabalho.

� Estudo de tempos e movimentos.
▪ 50 mil testes; 26 anos

� Cartões brancos e amarelos.

� “A melhor forma de executar o trabalho”.

� Emprego de métodos experimentais no 
estudo do trabalho.

� Ênfase no controle (coercivo).

� “... tratar os próprios trabalhadores como 
máquinas...” (Homo economicus).
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Charles Chaplin, “Tempos Modernos”

Charles Chaplin, “Tempos Modernos”
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Charles Chaplin, “Tempos Modernos”

Charles Chaplin, “Tempos Modernos”
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� “Depois de três anos de ameaças, demissões 
e medidas disciplinares, Taylor conseguiu 
dobrar o rendimento de algumas máquinas e 
fez cessar o vandalismo de seus 
subordinados”.

� Reação negativa dos sindicatos.

� “... ciência do trabalho de outros...”

� “Faltam-lhe as características de uma verdadeira 
ciência porque suas pressuposições refletem nada 
mais que a perspectiva do capitalismo com 
respeito às condições da produção. (...) Investiga 
não o trabalho em geral, mas a adaptação do 
trabalho às necessidades do capital”.
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� Hugo Munsterberg (1863-1916)

� Psychology and Industrial Efficiency (1913)

▪ Encontrar os mais capacitados;

▪ Definir condições mais favoráveis à produtividade;

▪ “Produzir as influências desejadas, na mente humana, 
do interesse da administração”.

� 1913
Psychology as the Behaviorist 

Views It

O comportamento como 
objeto científico.

� I GM

� Propaganda
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� Ivan Pavlov (1849 – 1936)

S ���� R

� Destruição de um mundo globalizado.
Império Britânico (rainha Vitória)

1914:

� Ferrovias

� Navios a vapor

� Telégrafo intercontinental
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� Quebra de 1929.
� Excesso de alavancagem

� Descolamento da produção

� Hawthorne.

� Elton Mayo
Western Electric Co.

Hawthorne, Chicago

(1927, 1932)

De que modo as condições ambientais influenciam a 
produtividade dos trabalhadores?…
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� Elton Mayo
Western Electric Co.

Hawthorne, Chicago

(1927, 1932)

A produtividade dos trabalhadores não está 
relacionada a fatores ambientais físicos, mas 
sim a fatores sociais e psicológicos.

PARSONS, H. M. 

(1974) What 

happened at 

Hawthorne?

Science, 183.
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� Motivação; Estilos de Gestão.
� Abraham Maslow

� Frederick Herzberg

� Douglas McGregor

� Rensis Likert

� David McClelland

� Chris Argyris

� Precursores cronológicos, mas não teóricos, da 
Gestão do Comportamento em Organizações.

� Contracontrole: entreguerras.

� “... consequências humanas indesejáveis, ao lado 
de um vasto fluxo de bens e serviços... desperdício 
de recursos humanos.”

▪ Conflito

▪ Apatia

▪ Aborrecimento

▪ Luta por poder
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� Derrota do nazi-fascismo.

� Ciência e tecnologia bélica.
� Pigeon Project

� Manhattan Project

� Complexo Industrial-Militar.

� Crescimento econômico
� New Deal

� Plano Marshall

� FMI, Banco Mundial

� J. M. Keynes:
▪ Crítica ao capitalismo financeiro.

▪ Planejamento.

▪ Welfare state
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� Guerra Fria

� Capitalismo x Comunismo � EUA x URSS
(Marx)

� Corrida armamentista
▪ Vietnam
▪ Cuba

� Burocracia; Fordismo

� Maio de 68
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Revolução Islâmica do Irã 
(aiatolá Khomeini)

Embargo da OPEP
(Guerra do Yom Kippur)

PARK, K. et al. Introdução ao Estudo da Administração.
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� Douglas McGregor (1960), O lado humano 
da empresa.

� Teoria X
1. Aversão natural ao trabalho.

2. “... a maioria das pessoas precisa ser coagida, 
controlada, dirigida, ameaçada de punição...” 
para trabalhar.

3. Preferência por garantia, por ser dirigido; pouca 
ambição, evita responsabilidade.

� Douglas McGregor (1960), O lado humano da 
empresa.

� Teoria Y
1. Esforço no trabalho é natural.

2. Autodireção, e não controle externo e punição.

3. Recompensas por objetivos.

4. Não só aceita como procura responsabilidades.

5. Imaginação, engenhosidade, criatividade são comuns.

6. Indústria moderna usa apenas parte do potencial 
humano.
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MAXIMIANO, A. Teoria Geral da Administração.

� Watson

� Skinner: cpto.
operante

� Skinner: CCH
OBM

� Taylor
Administração Científica

� Mayo (Hawthorne)
Relações Humanas

� Maslow
� Herzberg
� McGregor

1900

2000

I GM

II GM
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� Taylorismo não foi “superado”;
foi complementado pelas escolas de 
Relações Humanas.

� Taylorismo: organização dos processos de 
trabalho.

� Relações Humanas, Psicologia Industrial: 
ajustamento do trabalhador ao processo de 
produção.
“... turma de manutenção da maquinaria humana.”

� Desumanização do trabalho.

� MARX (1867), O Capital:

“... o que distingue o pior arquiteto da melhor das 
abelhas é que o arquiteto figura na mente sua 
construção antes de transformá-la em 
realidade”.

� Separação do trabalho manual e “mental”.
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� Leitura ideológica do Evolucionismo.
▪ Herbert Spencer

� Eugenia (EUA; Alemanha)

� Colonialismo

� Naturalização da existência de classes sociais

� “Isso nos leva a uma diferença irredutível entre 
homens e máquinas. São construídos de maneira 
diferente. (...) Para ter sentimentos humanos, uma 
máquina teria que ter coisas humanas para sentir.”

� “O homem é uma máquina, mas ele é uma máquina 
muito complexa. (...) Só os que acreditam que algo 
não físico é essencial ao funcionamento do homem 
argumentariam contra isso.”

SKINNER (1969)
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“É comumente dito que a espécie humana é 
agora capaz de controlar sua própria 
genética, seu próprio comportamento e seu 
próprio destino, mas ela não o faz no sentido 
em que o termo controle é empregado na 
Mecânica Clássica. Não o faz pelo simples 
fato de que coisas vivas não são máquinas: a 
seleção por conseqüências faz a diferença.”

SKINNER (1981)

� Efeitos de consequências sobre o 
comportamento.

� Reforçamento
▪ Positivo

▪ Negativo

� Punição
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� Efeitos de consequências sobre o 
comportamento.

� .

� Controle Aversivo
▪ Reforçamento Negativo

▪ Punição

Reforçamento Positivo

Adrenalina

OXIGÊNIO

GLICOSE

ENERGIA

HOLLAND & SKINNER, “A Análise do Comportamento” EDUSP, 1973.
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Adrenalina

OXIGÊNIO

GLICOSE

ENERGIA

DigestãoX

Excreção

HOLLAND & SKINNER, “A Análise do Comportamento” EDUSP, 1973.

� Skinner (1953)
� “A punição funciona?”...

� Sidman (1989)
� “Coerção e suas Implicações”

� Dificuldades em pesquisa básica.
� Implicações éticas;

� Divergências entre correntes teóricas.
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“A punição 
funciona?”

HOLLAND & SKINNER, “A Análise do Comportamento” EDUSP, 1973.

“A punição 
funciona?”

HOLLAND & SKINNER, “A Análise do Comportamento” EDUSP, 1973.
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“A punição 
funciona?”

HOLLAND & SKINNER, “A Análise do Comportamento” EDUSP, 1973.

“A punição 
funciona?”

HOLLAND & SKINNER, “A Análise do Comportamento” EDUSP, 1973.
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� Controle Operante de Estímulos

Antecedentes Ação Consequências:

Mando

� Controle Operante de Estímulos

Antecedentes Ação Consequências:

Tacto
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Estímulos Mente Cpto.

Estímulos
Mente = Cpto.

Cpto.
CONSEQUÊNCIAS:

� Freixa i Baqué (2007) REBAC, v. 3, n. 1

� “Mente” é último reduto do dualismo.

� Disputa:
▪ Científica;

▪ Ideológica;

▪ Política;

▪ Econômica.
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� Origem em estudos de campo.

� Pós-guerra.

� Estrutura da organização depende do ambiente 
de mercado.
▪ Tecnologia

▪ Concorrentes 

▪ Etc.

� Joan Woodward (1953)
� Recusa do conceito de “melhor maneira de 

administrar”.

� Gestão e tecnologia.

� Lawrence e Lorsch (1967)
� Diferenciação e Integração

� Burns e Stalker (1961)
� Organizações Mecanistas x Orgânicas
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1. Burns e Stalker (1961) The Management  of Innovation.
2. Lawrence e Lorsch (1967) Organization and Environment.
3. Sandaker, I. (2009) A Selectionist Perspective on Systemic and Behavioral 

Change in Organizations. JOBM 29: 276-293.

Tipo de Organização (1) MECANISTA ORGÂNICA

Condições (1) Estáveis Dinâmicas

Gestão (2) Administração Clássica; 
Teoria X

Relações Humanas; Teoria 
Y

Controle (3) Aversivo R+

Origem (3) Planejada Selecionada

Variabilidade (3) Restrita Encorajada

� A história da tecnologia do comportamento é 
a história da cultura.

▪ “... algumas tecnologias desenvolvem-se em resposta 
direta às contingências naturais locais sem que, 
necessariamente, exista uma ciência básica como pré-
requisito”.
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� “A tecnologia pode sustentar-se sozinha?”

� “... tais intervenções podem funcionar, mas sua 
aplicação pode ser limitada e ineficiente sem uma 
compreensão do mecanismo que uma análise 
científica permitiria”. 

� “Pacotes”.

LATTAL, K.A. (2005). Ciência, tecnologia e análise do comportamento. Em Abreu-Rodrigues, J. & 
Ribeiro, M.R. (Orgs.). Análise do comportamento: pesquisa, teoria e aplicação.

� “A tecnologia pode sustentar-se sozinha?”

� Ciência aplicada:
▪ “... chave mais eficiente para o desconhecido, e portanto 

mais prolífera em inovações”. 

� Selecionismo e variabilidade.
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� Demanda por aplicação em problemas 
práticos nas organizações.

� Compromisso com rigor científico.
� Importância da pesquisa básica e aplicada.

� Desregulamentação
� Thatcher (UK) + Reagan (USA)
▪ Golfo

� Enfraquecimento do 
Estado de Bem-Estar Social

� Fim da Guerra Fria (1989).
“Fim da História” ? ...
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� Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação

� Flexibilização do espaço e do tempo.
� A Internet não criou a Globalização.

� “O vapor não criou a grande indústria. Mas emprestou-lhe 
sua força, tornando seu surto irresistível como as forças de 
que dispõe”.

� Infraestrutura técnica
� Produção

� Prestação de serviços
� Superestrutura cultural

� Relações de trabalho

� Relações sociais

� Ciclos de curto prazo prevalecem 
sobre os de longo prazo.
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Antecedentes 
Técnicos

Práticas 
Culturais

Consequências 
Selecionadoras

Maquinismo

Divisão do Trabalho:

“... o poder absoluto e 

sem controle do 

capitalista”.

“Homens, mulheres e 

crianças... engrenagens 

entre as engrenagens”.

Precisão

Rapidez

Menores preços

Maior demanda

Desenvolvimento da 

indústria

Mais emprego

Antecedentes 
Técnicos

Práticas 
Culturais

Consequências 
Selecionadoras

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação

Divisão do Trabalho:

“... o poder absoluto e 

sem controle do 

capitalista”.

“Homens, mulheres e 

crianças... computadores 

entre os computadores”.

Precisão

Rapidez

Menores preços

Maior demanda

Desenvolvimento da 

indústria

Mais emprego

TOPOGRAFIA x FUNÇÃO
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� Hobsbawn, E. (1995) Era dos Extremos - O breve 
século XX, 1914-1991.

� Castells, M. (1999) A Sociedade em Rede.

� Sennett, R. (2006) A Cultura do Novo Capitalismo.

� Boltanski, L. e Chiapello, E. (1999) O Novo Espírito 
do Capitalismo.
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� HARRIS, M. (1978) 
“Vacas, Porcos, Guerras e Bruxas”
� Crítica a “consciência mistificada”,

“alheia à realidade prática da vida”.

▪ Ignorância
▪ Impossibilidade de comparar 

todas as culturas.

▪ Medo
▪ Envelhecimento; morte.

▪ Luta
▪ Exploração.
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� Operantes são propagados de um organismo para o outro da mesma 
geração, ou através de gerações

� Observação

� Modelação

� Reforçamento da imitação  

� Instrução
� Implicações:

� Rápida aquisição

� Permite que organismos se beneficiem de contingências de 
reforçamento sobre o comportamento de outros indivíduos

� Resulta em linhagens comportamentais que atravessam limites 
organísmicos (linhagens culturo - comportamentais)

� Consequências acumulativas de 
contingências de reforçamento 
individuais isoladas.

▪ HOUMANFAR, R. & RODRIGUES, N.J. (2006) The metacontingency 
and the behavioral contingency. Behavior and Social Issues, 15, 13-
30.

▪ GLENN, S. (2004). Individual behavior, culture, and social change. 
The Behavior Analyst, 27, 133-151.
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� GLENN, S. S. (1988). Contingencies and metacontingencies. Toward a 
synthesis of behavior analysis and cultural materialism. The Behavior 
Analyst, 11, 161-179. 

� ANDERY, M. A. P. A., SÉRIO, T. M. P. (1997) O conceito de 
metacontingências: afinal, a velha contingência de reforçamento é 
insuficiente? Em R. Banaco (Org.) Sobre comportamento e cognição, vol. 
1, p. 106-116. Santo André: ARBytes/ESETec. Ou em Todorov, J. C., 
Martone, R. C. e Moreira, M. B. (Org.), Metacontingências: 
comportamento, cultura e sociedade, cap. 12, p. 149-159. Santo André, 
SP: ESETec, 2005.

� Glenn (1988)
� “Metacontingências descrevem relações 

funcionais no nível cultural. Essas relações 
envolvem práticas culturais e seus produtos. As 
próprias práticas culturais são compostas de 
contingências comportamentais entrelaçadas.”
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� LAMAL, P. A. et al.  (1991) Behavioral Analysis of Societies 
and Cultural Practices.

� GLENN, S. Contingencies and Metacontingencies: Relations 
Among Behavioral, Cultural and Biological Evolution.

� REDMON, W. K.; WILK, L. A. Organizational Behavior Analysis in 
the United States: Public Sector Organizations.

� REDMON, W. K.; AGNEW, J. L. Organizational Behavior Analysis 
in the United States: A View from the Private Sector.
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ANDERY, MICHELETTO & SÉRIO (2005) “A Análise de Fenômenos Sociais”. Em TODOROV, MARTONE & 
MOREIRA, “Metacontingências: comportamento, cultura e sociedade”
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ANDERY, MICHELETTO & SÉRIO (2005) “A Análise de Fenômenos Sociais”. Em TODOROV, MARTONE & 
MOREIRA, “Metacontingências: comportamento, cultura e sociedade”

METACONTINGÊNCIA LINHAGEM CULTURAL

GLENN & MALLOT (2005) “Complexidade e Seleção”. Em TODOROV, MARTONE & MOREIRA, 
“Metacontingências: comportamento, cultura e sociedade”
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� Andery e Sério (1997)
� “As contingências entrelaçadas são mais do que a 

soma de contingências individuais por permitirem 
resultados que não seriam possíveis de serem 
obtidos por indivíduos isolados.”

� “... é preciso arregaçar as mangas e estudar o 
comportamento verbal...”

� Divisão do Trabalho.

Adam Smith (1776), The Wealth of Nations.

� Exemplo de metacontingência:

▪ Contingências comportamentais entrelaçadas;

▪ Consequência selecionadora.
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� “Um homem que não estivesse afeiçoado a esse gênero de atividade (...), poderia, talvez, com 
esforço, fazer um alfinete em todo um dia de trabalho e, certamente, não faria então uma 
vintena. Mas, da forma como essa indústria é agora conduzida, não somente toda a atividade 
constitui um ofício particular, mas até esse ofício está dividido em muitos ramos, a maior parte 
dos quais constitui outros tantos ofícios particulares. 

Um operário desenrola o fio da bobina, outro estica-o, um terceiro corta o fio esticado, um quarto 
aponta-o, um quinto se ocupa em afiar o pedaço que deve receber a cabeça. Essa cabeça é, ela 
própria, objeto de duas ou três operações separadas: moldá-la é uma tarefa particular, polir os 
alfinetes, outra; é, inclusive, um ofício distinto e separado furar os papéis e neles enfiar os 
alfinetes; enfim, o importante trabalho de fazer um alfinete está dividido em dezoito operações 
distintas ou quase, as quais, em algumas fábricas, são efetuadas por outras tantas mãos 
diferentes, embora em outras o mesmo operário efetue duas ou três. 

Vi uma pequena manufatura desse gênero, que só empregava dez operários e onde, 
conseqüentemente, alguns deles estavam encarregados de duas ou três operações. Mas, embora 
a fábrica fosse bem pobre e, por isso, mal equipada, quando eles se punham em movimento, 
conseguiam fazer, entre si, cerca de doze libras de alfinetes por dia: ora, cada libra contém mais 
de quatro mil alfinetes de tamanho médio. Assim, esses dez operários podiam fazer, ao todo, 
mais de quarenta e oito milheiros de alfinetes, num dia de trabalho...”

� Divisão do Trabalho
� Adam Smith (1776), The Wealth of Nations.

Desenrolar fio da bobina

Esticar

Cortar o fio esticado

Apontar

Afiar o encaixe da cabeça

Moldar a cabeça

Polir o alfinete

...

10 operários,
18 operações.

48.000 alfinetes por dia.
Menor custo do trabalho.
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� Em busca da “pressão a barra” cultural
� Validação e exploração do conceito

� Início: Vichi (2004)
� Baseado em Wiggins (1969)

� Pequenos grupos (tipicamente de 2 a 4)
� Linhagens culturais 

� Decisões grupais (escolher uma linha em uma 
matriz, distribuir ganhos) 

� Escolhas individuais (cooperar/competir, 
selecionar uma série de números, etc.)

� Gerações
� Substituições de membros.
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META2: Procedimento

P1 ... P2 ...

P3 ... P4 ...

P1

RA+ RB+ RC+ RD =

ΣΣΣΣP1

RA+ RB+ RC+ RD =

ΣΣΣΣP2

+ + + +
CA CB CC CD

RA RB RC RD

imp

Sr 

Contingência

Operante

Contingência

nas CCEs ≤

BONUS

½ BONUS ½ BONUS

CA CB CC CD

RA RB RC RD

imp

Sr 

P2
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� Seleção de CCEs!
� Nem sempre ocorre.

� Quando ocorre, o que é selecionado não é sempre 
o que se espera.

� Análogo de Extinção
� Padrão se mantém por gerações na ausência da 

conseqüência cultural.

� Etc...

Análise do Comportamento Aplicada a Organizações

marcem@usp.br
http://groups.google.com/group/gestaocomportamento


