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RESUMO 

Esta dissertação apresenta os principais aspectos da Teoria dos Jogos, mostrando 
sua aplicação como instrumento analítico na Gestão de Pessoas no que diz respeito à 
variável salário. Considera a organização e o trabalhador como conceitos gerais, sem 
identificar o setor de atuação, ramo de atividade, classificação jurídica em função do seu 
faturamento, total de empregados ou participação de mercado dessa organização. Da 
mesma forma o conceito trabalhador não recebe qualquer identificação em relação ao 
setor de atividade onde trabalha, função, salário ou formação profissional. A 
organização é toda estrutura que gera bens e serviços para a sociedade e o trabalhador é 
todo elemento que emprega sua força de trabalho na produção de bens e serviços. Os 
objetivos estabelecidos para este estudo são: identificar as possibilidades de aplicação 
da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas considerando a variável salário como 
elemento de conflito entre a organização e o trabalhador; mostrar se a forma de 
representação extensiva é mais apropriada ou não para analisar o cenário de embate na 
decisão de contratar ou não o trabalhador ou pagar mais ou menos salário e a existência 
do Equilíbrio de Nash. A metodologia qualitativa com  apoio bibliográfico e 
documental caracteriza esta pesquisa qualitativa quanto a metodologia de pesquisa. Os 
métodos qualitativos contribuem para interpretar fenômenos do cotidiano, podendo ser 
composto por dados simbólicos situados em determinado contexto. A pesquisa 
documental é uma contribuição importante ao estudo do tema proposto, já que a 
pesquisa qualitativa não é uma proposta rigidamente estruturada e isto permite que o 
pesquisador use a imaginação e criatividade para atingir o objetivo. Os resultados 
obtidos pela pesquisa dão conta de que é possível a aplicação da Teoria dos Jogos na 
Gestão de Pessoas considerando o embate entre os jogadores (o trabalhador e a 
organização) em torno do salário, conforme pode ser visto no capítulo 4 nas 
representações da matriz de payoff de um jogo estratégico e nas figuras 9,10,11,e 16. A 
representação na forma extensiva, constitui outro objetivo, indicando os payoffs entre 
duas decisões centrais representadas por X = flexibilização com renúncia dos direitos 
pelos trabalhadores e Y = flexibilização/adaptação/negociação, conforme figura 16. Ao 
analisar a figura, o gestor de pessoas percebe as estratégias existentes para a 
organização e trabalhador para a tomada de decisão, ao mesmo tempo em que pode 
avaliar a situação que esteja vivendo e fazer simulações em busca de novas propostas. 
Por fim, o Equilíbrio de Nash para a aplicação na Gestão de Pessoas é discutido no item 
4.1.3, sendo possível verificar que tanto o trabalhador como a organização podem 
chegar a uma decisão favorável para ambos e manter seus objetivos pretendidos 
inicialmente. Na figura 17, esse equilíbrio é apresentado depois da tomada de decisão 
do trabalhador pela proposta feita pela organização na sequência O2 e o trabalhador 
ficou com o ramo de sequência T2 com o valor de 20 moedas. A potencialidade da 
Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas surge do fato de que quem atua em uma 
organização compartilha resultados bons ou ruins obtidos pelas escolhas alheias, 
escolhas individuais e pelas escolhas construídas coletivamente. Quando o trabalhador 



 
 

 

resolve produzir menos, a empresa sofre com a perda do lucro gerado pelo ritmo mais 
lento de trabalho. Para mudar esse quadro, a empresa toma a decisão de aumentar o 
salário e o trabalhador por sua vez desenvolve a tarefa com maior velocidade e em 
maior quantidade e ela pode retomar o seu lucro.  Nesses jogos há cobranças de 
desempenho, exigência para atingir metas, pressões, conflitos com clientes e lideranças. 
Logo, a Teoria dos Jogos pode ser aplicada como instrumento para o gestor de Pessoas 
avaliar a situação vivida para a tomada de decisão que resolva a situação de embate.  
Palavras-chaves: Teoria dos Jogos – Gestão de Pessoas – organização – trabalhador – 
Equilíbrio de Nash 

ABSTRACT 

This paper presents the main aspects of Game Theory, showing its application as 
an analytical tool in People Management with respect to the variable salary. It considers 
the organization and worker as general concepts, without identifying the sector, 
business field, legal classification according to their revenue, total employees or market 
share of the organization. Likewise the concept worker receives no identification on the 
business field where they work, function, salary or professional training. The 
organization is any structure that generates goods and services for society and the 
worker is every element that employs its workforce in the production of goods and 
services. The objectives set for this study are: to identify the possibilities of application 
of Game Theory in People Management considering the variable salary as an element of 
conflict between the organization and the worker; to show whether the extensive form 
representation is more appropriate or not to analyze the clash scenario in the decision to 
hire or not the worker or pay more or pay less and the existence of Nash Equilibrium. 
The qualitative methodology with bibliographic and documentary support features this 
qualitative research according to the research methodology. Qualitative methods help to 
interpret the everyday phenomena, which may be composed of symbolic data located in 
a particular context. The documentary research is an important contribution to the study 
of the proposed topic, since qualitative research is not a rigidly structured proposal and 
this allows the researcher to use imagination and creativity to achieve the goal. The 
results obtained by the research point out that it is possible the application of Game 
Theory in People Management considering the clash between the players (the worker 
and the organization) about the salary, as can be seen in chapter 4 in the matrix 
representations of payoff of a strategic game and pictures 9, 10, 11, and 16. The 
representation in extensive form, is another goal, indicating the payoffs between two 
central decisions represented by X = flexibility with waiver of rights by workers and Y 
= flexibility / adaptation / negotiation, as shown in picture 16. By analyzing the picture, 
the personnel manager realizes existing strategies for organization and worker for 
decision making, while assessing the present situation and doing simulations for new 
proposals. Finally the Nash Equilibrium for application in People Management is 
discussed in section 4.1.3, making it possible to verify that both the worker and the 
organization can reach a favorable decision for both and keep their originally intended 
purposes. In picture 17, this balance is shown after the decision is made by the worker 
in face of the proposal made by the organization in the wake O2 and the worker got the 
sequence branch T2 with the value of 20 coins. The potentiality of Game Theory in 
People Management arises from the fact that those who work in an organization share 
good or bad results obtained by the choices of others, individual choices and the choices 
built collectively. When the worker decides to produce less, the company suffers a loss 
of income generated by the slower pace of work. To change this situation, the company 
takes the decision to raise the salary and the worker in turn develops the task faster and 



 
 

 

in greater quantities and the company can then resume its profit. In these games there 
are demands for performance, a requirement to achieve goals, pressures, and conflicts 
with clients and leaders. Thus, Game Theory can be applied as a tool for the Personnel 
Manager to assess the situation experienced for decision making to solve the situation of 
confrontation. 

Keywords: Game Theory - People Management - organization - worker - Nash 
Equilibrium 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO  
 

 

Este item é considerado um capítulo em função da sua importância na 

contextualização do tema com informações sobre os conceitos centrais dessa 

dissertação: a Teoria dos Jogos (contendo de forma geral sua origem e principais 

aplicações) e a Gestão de Pessoas (com suas principais preocupações sob o ponto de 

vista do gestor de pessoas e os elementos teóricos que fazem parte desta área do 

conhecimento).  

 

1.1 Contexto 
 

 

A discussão filosófica a respeito do assunto nada tem de antiquado. Sempre 

houve membros das várias correntes filosóficas que buscaram soluções para um melhor 

desenvolvimento do conhecimento humano, sem prescindir da contribuição dos mais 

antigos pensadores. Os trabalhos científicos têm como característica básica o rigor 

metodológico na sua elaboração. Cada campo do conhecimento tem caminhos 

específicos para a consecução dos seus objetivos que é a busca da verdade. Assim, 
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enquanto determinadas ciências trabalham com o raciocínio dedutivo, outras têm na 

indução a base para o estabelecimento de suas leis e teorias (SANTOS; PARRA 

FILHO, 2011, p.12). 

O avanço da ciência e a sofisticação das fontes de tecnologia que propiciam uma 

disponibilidade maior de informações e conhecimento, assim como a velocidade em que 

as coisas acontecem, obrigam o gestor a acompanhar o mais de perto possível as 

mudanças em sua área de atuação. Não é diferente com o gestor de pessoas ou com 

quem atua com a Teoria dos Jogos. Nesses dois campos do conhecimento, as mudanças 

estão acontecendo com a velocidade que o mundo dos negócios exige. E, além disso, as 

organizações e os trabalhadores estão buscando a melhor forma para se manterem 

informados e competitivos.  

Esta dissertação trata da aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas em 

particular: na tomada de decisão do gestor quanto ao salário a ser pago ao trabalhador. 

Os benefícios a curto, médio ou longo prazo podem ser percebidos pelo aumento no 

ritmo de trabalho medido pelo resultado de produção ou pela satisfação do trabalhador, 

que pode ser aferida, por exemplo, pela diminuição do retrabalho, pela melhoria da 

qualidade do produto/serviço ou ainda pela satisfação do cliente com o serviço prestado 

ou o produto adquirido.  

A Gestão de Pessoas envolve o recrutamento e seleção, a remuneração, a 

administração de cargos, a administração de salários, a higiene e segurança no trabalho 

e as relações no ambiente de trabalho (MASIERO, 2009, p. 114) (KOVALESKI; 

DERGINT; PIMENTA, 2004. p. 2512). Na relação com a Teoria dos Jogos, o embate 

entre organização e trabalhador está no eventual desejo divergente de ambos. O 

primeiro busca o melhor resultado, geralmente representado pelo lucro e o segundo, 

quando se trata de ganhar mais, quer o maior salário possível para poder realizar seus 

desejos e necessidades de consumo. 

O trabalhador representa todo indivíduo que emprega sua força de trabalho na 

geração de bens e serviços. A organização é toda estrutura que produz bens e serviços. 

O presente trabalho não fará uma identificação específica de trabalhador – sua 

profissão, categoria profissional, idade ou setor de atuação -  ou de organização – o que 

produz, ramo de atividade, faturamento ou outra característica que marque seu perfil. 

Quando se fala em lucro, o resultado obtido é um beneficio tangível da empresa 

e igualmente para o trabalhador: o salário. Do lado intangível, o beneficio aparece para 

a empresa no quesito qualidade do seu produto e satisfação dos seus clientes e é visto do 
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lado do trabalhador como orgulho e satisfação de se trabalhar em uma empresa que paga 

o melhor salário e que tem um produto reconhecidamente de qualidade pelos clientes. 

Há algum tempo a Teoria dos Jogos é uma disciplina que desperta grande 

interesse em razão de suas propriedades matemáticas e de suas múltiplas aplicações a 

problemas sociais, econômicos e políticos (MORGENSTERN, 1969 in DAVIS, 1973, 

p.11). Ela foi criada com o objetivo de permitir a abordagem dos problemas econômicos 

sob um novo ponto de vista (DAVIS, 1973, p.12). Oferece a possibilidade de traduzir, 

em um modelo matemático, interações humanas entre diferentes atores (jogadores). Ela 

é fundamentalmente uma forma de representação matemática usada no estudo das 

interações entre indivíduos ou instituições inseridos em um mesmo contexto.  

O ganho ou perda (payoff) em um jogo envolvendo Gestão de Pessoas pode ser 

material ou imaterial, tangível ou intangível. O entendimento de ganho ou perda 

material do ponto de vista da organização está na diminuição da produção, queda do 

lucro, perda de clientes; do ponto de vista do trabalhador a perda salarial é o que melhor 

caracteriza. Quando se pensa na perda imaterial, a satisfação do cliente e do trabalhador 

evidencia este payoff. Considerando ainda como payoff material (tangível) ou imaterial 

(intangível) está o prestígio ou a reputação da organização ou do trabalhador. Para a 

organização está representado pelo reconhecimento do valor de sua marca e do 

trabalhador pelo valor do seu trabalho. 

Nesse sentido, as possibilidades de aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de 

Pessoas estão diretamente relacionadas à necessidade de representar o contexto de 

disputa ou embate entre os atores. A Teoria dos Jogos funciona como um método de 

análise do cenário e das alternativas para se encontrar uma solução e resolver a questão, 

enquanto que a Gestão de Pessoas tem a função de capacitar, envolver, desenvolver e 

organizar as pessoas de tal sorte que participem, interajam e construam o cotidiano das 

organizações.   

A potencialidade da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas surge do fato de que 

os trabalhadores, tanto no nível operacional quanto no gerencial, atuam na organização 

compartilhando resultados bons ou ruins obtidos pelas escolhas alheias, individuais e 

construídos coletivamente. Tais pessoas tomam decisões diariamente, onde a escolha de 

um impacta na escolha do outro. Elas organizam-se dentro de vários jogos simultâneos. 

Nesses jogos, há cobranças de desempenho, exigência para atingir metas, pressões, 

conflitos com clientes e lideranças, tanto do lado do gestor de pessoas como do 

trabalhador. 
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As pessoas são jogadoras dentro de uma organização porque interagem com as 

demais com um comportamento de disputa por uma posição melhor; logo influenciam e 

são influenciadas por todos tanto no ambiente interno (dentro da organização) como no 

ambiente externo (fora da organização). Todos os envolvidos agem como jogadores 

porque disputam algo que está em jogo em um determinado momento. É nessa interação 

que as possibilidades de aplicação da Teoria dos Jogos se tornam relevantes, 

principalmente no contexto da Gestão de Pessoas, exatamente por oferecerem condições 

de modelagem explícita de uma situação que configura a disputa, oferecendo as 

possibilidades para a solução do problema analisado.  

 

 

1.2 Algumas aplicações da Teoria dos Jogos em Ciências Sociais 

 

Uma das dificuldades de entendimento da Teoria dos Jogos está no fato de sua 

fundamentação ser lógica e racional para situações comuns com observações empíricas, 

cujo resultado obtido é aceito sem muitos questionamentos. É o caso da interpretação da 

ética vista como a ciência da conduta, muitas vezes baseada em especulações filosóficas 

e ditadas por normas de comportamento religioso e social. 

É costume da teoria sobre a ética aceitar como regra o resultado do 

comportamento que seja bom para ambos em um dado contexto. A Teoria dos Jogos, 

originalmente foi criada para explicar problemas de comportamento econômico. Logo 

depois os estudos seguiram para outros temas do campo social. Explicar a ética em 

comportamentos de decisões racionais e incisivas de organizações que buscam apenas o 

lucro máximo a despeito de prejuízos que possam ficar pelo caminho percorrido desse 

sucesso constitui tarefa difícil da Teoria dos Jogos (EPSTEIN, 1995.p.150).  

No ambiente de disputa entre trabalhador e organização é creditado o fato de que 

ambos possuem comportamento ético e que suas ações estratégicas não chegam a 

extrapolar os limites do bom senso na convivência de ambos. Nesse sentido, Epstein 

(1995, p.151) considera a existência de um valor positivo ou pelo menos não totalmente 

egoísta para a sobrevivência de ambos. Definindo como resultado o pragmatismo, sem o 

qual não é possível se valer da razão instrumental na descrição de alguns 

comportamentos como meio para atingir o objetivo em algumas circunstâncias.  

Então o trabalhador pode se valer da greve com o objetivo de trazer prejuízo 

para a organização. Na medida em que o tempo avança e a produção fica parada, esse 
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prejuízo pode atingir patamares insustentáveis obrigando a organização a aceitar o que 

está sendo reivindicado. Nesse contexto, pode ser que os prejuízos que o trabalhador 

esteja gerando não sejam apenas o da organização. Pode envolver consumidores e 

fornecedores que dependem daquela organização para manter o seu negócio. 

  Comparando a ética no jogo do Dilema dos Prisioneiros, que é um jogo 

diferente de soma zero onde os prisioneiros devem escolher entre delatar ou cooperar 

na solução de que são acusados por um crime, o resultado do jogo depende da escolha 

de ambos os jogadores.  

Nesse jogo, se cada um dos jogadores escolhe suas estratégias ótimas (significa a 

maximização da utilidade por cada participante), cada um deles acaba ficando com um 

ganho menor do que se ambos tivessem escolhido uma estratégia não-ótima. Nesse 

caso, se ambos escolhem confessar acabam tendo o beneficio da pena menor, que é a 

melhor opção dentre as existentes. 

Macedo (2011,p.19) ao discutir o conceito Motivação cita duas situações em que 

esta decisão estratégica é percebida com a participação da ética. Em um dos casos 

citados por ele, está o jogo denominado Paz e Guerra em que dois países devem 

declarar ficar em paz ou guerrear. Caso ambos resolvam ficar em paz podem usufruir 

dos recursos naturais de suas terras, porém se um deles tomar a iniciativa de guerrear 

pode vencer e ficar com os recursos do país indefeso porque este não estava preparado 

para isto. 

Ainda segundo o autor, se ambos entram em guerra, não haverá vencedor e os 

custos com a guerra aumentam os prejuízos que podem ser irreversíveis no contexto de 

suas economias. Logo, a opção de declarar guerra os mantém em alerta, fazendo com 

que permaneçam preparados com o medo de perder seus recursos para o outro país no 

caso de entrarem em confronto. 

A outra situação está descrita em um caso ocorrido em 2002, quando o SBT – 

Sistema Brasileiro de Televisão – tinha um programa de entretenimento chamado 7 e 

1/2 que envolvia a disputa entre vários participantes e que na rodada final ficavam 

apenas dois. Na última rodada, duas cartas eram dadas para cada um dos dois finalistas 

com a denominação do título do programa. Nelas havia a opção de dividir ou não o 

prêmio com o adversário, porém havia uma restrição imposta pelos criadores do 

programa: se ambos optassem por dividir o prêmio, não haveria vencedor. 

Diante desse dilema, os dois finalistas ficavam frente a frente para negociar e 

chegar a um acordo, isto é, dividir o prêmio. Resumindo o contexto, diante da situação 
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gerada pelo programa, não era apenas a ambição que  dificultava a coordenação das 

ações dos participantes, mas também o medo de ser enganado pela outra parte caso esta 

resolvesse faltar com a ética  no acordo firmado entre ambos. 

Binmore (2009,p.3) considera que algumas regras são criadas durante o 

desenrolar de um jogo, considerando as normas sociais formais e as normas sociais 

informais. Ambas as regras ditam as normas de comportamento dentro de uma 

organização e a interação dos indivíduos ocorre tanto pela adoção formal como pela 

informal. A primeira representa o que está escrito e explícito em temos de 

comportamento, enquanto que a segunda é uma representação do que está implícito e 

não aparece claramente dentro da organização. 

McCannon (2011, p.235) exemplifica a dificuldade de interpretação da Teoria 

dos Jogos na relação das ciências sociais com o comportamento de um trabalhador que 

se muda para uma cidade e vai começar em um novo emprego. Para não correr o risco 

de chegar atrasado ou de pegar uma multa por excesso de velocidade, passa a examinar 

o comportamento do policial de trânsito nessa nova cidade e a planejar rotas onde ele 

possa desenvolver uma velocidade maior. 

Mesmo saindo mais cedo de casa,  ele corre o risco de chegar atrasado e resolve 

agir de forma não ética para se sair bem. Considerando o lado racional, a decisão de sair 

mais cedo está dentro do que todos pensam como solução para esse problema. Porém 

como esse trabalhador sabe que esta solução pode não ser uma estratégia de sucesso, 

recorre a outras experiências não-éticas para ter sucesso. 

A dificuldade de aplicação da Teoria dos Jogos está na primeira visão que se tem 

da definição desde conceito, ou seja, de que é uma ciência cujos elementos de aplicação 

para interpretação de um problema são apenas exatos. Isto não é verdade, uma vez que 

se pode construir um modelo de um problema social com o uso de valores simbólicos 

para a interpretação e tomada de decisão (MCCANNON, 2011, p.239).  

Femenia et.al. (2011,p.160) descreve um jogo onde uma empresa tem que 

contratar um conjunto de trabalhadores avulsos tendo como restrição o limite para cada 

posição que deve contratar. A escolha parte do princípio de que os trabalhadores estão 

divididos em dois grupos denominados de tipo I e tipo II para ocupar as posições 

abertas na organização. Em seguida o problema deve ser resolvido com a combinação 

de candidatos com os que já ocupam a posição na organização.  

A dificuldade de uma solução que satisfaça a todos os envolvidos se concentra 

no fato de ter que lidar com personalidades diferentes para a função desejada pela 
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organização. Como os trabalhadores que querem entrar na organização estão mais 

dispostos a aceitar a posição que o parceiro já empregado, a solução parece fácil e 

natural. Acontece que o fato de haver trabalhadores já empregado com a chance de 

decidir se o novo colega pode entrar, torna a solução do jogo mais difícil principalmente 

se a organização não se pronunciar e dar a sua palavra final. 

Rubinstein (1991, p.909) considera que a Teoria dos Jogos é vista como uma 

formulação abstrata dos problemas em ciências sociais porque trata de conflitos e não a 

previsão de comportamentos. Como a interpretação convencional é  que trata de um 

jogo de estratégia, isto não é consistente com a forma como as estratégias são aplicadas. 

Ele considera que não se trata de uma matemática abstrata e sim de possibilidades de 

aplicação real.  

Em algumas situações é natural que o jogador faça correções no seu 

comportamento para conseguir atingir o seu objetivo. No campo das ciências sociais 

essa correção muitas vezes não acontece visto que o comportamento do indivíduo pode 

ser motivado por uma força interior somente aceita por ele mesmo e não pelo meio 

social em que vive. É o caso dos desvios de conduta de trabalhadores em uma 

organização quando ele resolve desviar recursos ou tirar proveito de seu cargo, faltando 

com o comportamento ético e moral aceito pela organização. 

Vitorino Filho; Sacomano Neto e Elias (2009, p. 113) consideram que as 

escolhas das pessoas são motivadas por preferências bem definidas e estáveis, pois 

levam em consideração a relação entre suas escolhas e as dos demais participantes. A 

visão social é vista como uma estratégia empresarial para melhorar a sua atuação em um 

dado mercado.   

Cada indivíduo acredita fazer o melhor considerando as ações dos demais. Em 

uma organização que conta com um grupo de pessoas interagindo entre si, a melhor 

estratégia consiste em cada indivíduo fazer o melhor para si e para o grupo, atingindo 

assim o equilíbrio entre as partes. Esta interação com o envolvimento de interesses 

mútuos faz com que no jogo uma das partes deixe de tomar uma decisão que a favoreça 

no presente, para que seu resultado seja ampliado no futuro. 

 Nesse sentido, quando o trabalhador resolve acenar com uma greve ou uma 

operação padrão que implique em paralisar ou reduzir o ritmo de produção, a 

organização decide ceder ao que está sendo reivindicado para não levar a um 

acirramento maior do embate. Isto pode parecer um prejuízo para a organização, 

sobretudo se imaginar que ela poderia ganhar em uma disputa judicial. Mas na realidade 
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o que ela está fazendo é proporcionar oportunidades para ganhos futuros com a volta 

dos trabalhadores e a normalidade de sua produção. 

Quando a Teoria dos Jogos é aplicada para entender conflitos de ordem social ou 

de comportamento, não existe uma relação entre os números e os conceitos morais que 

possam estar presentes nessa análise. Dessa forma, quando se elabora um modelo para 

entender os conflitos por meio da matemática, avaliações do que é bom ou ruim ficam 

sem espaço pela frieza dos valores atribuídos. Considera na análise apenas as estratégias 

e o porquê de determinadas ações (VITORINO FILHO; SACOMANO NETO; ELIAS, 

2009.p.114). 

Ainda segundo os autores, a vantagem de se ter uma visão guiada pela Teoria 

dos Jogos é que o comportamento humano no processo decisório considera a mente dos 

concorrentes. E todos os agentes que influenciam a organização, auxiliando a definir os 

resultados esperados pelo seu jogo. Esta apenas decodifica a equação que compõe cada 

tomada de decisão e tenta compreender o processo das situações de conflito. 

Com isso, pode-se entender a dificuldade no início dos primeiros pesquisadores 

em encontrar uma solução teórica para os problemas colocados pela incerteza, como 

aqueles descritos no exemplo dos jogos de azar e no outro exemplo de um jogo de 

damas elaborado por Zermelo em 1913. Em seguida, Borel em 1924 foi o primeiro 

matemático a fazer a formulação completa de estratégias para jogos onde o acaso e a 

capacidade dos agentes desempenha um papel fundamental.  

Depois disso, nada sobre este ramo singular e bastante marginal da matemática 

foi esquecido em nenhum momento, pois a sua aplicação nos diversos campos da 

ciência como na politica, na sociologia, nas relações internacionais, na economia e nas 

relações entre pessoas e instituições; dentre tantas outras possibilidades de aplicação 

forma estudadas e demonstradas (SCHMIDT, 2002.p.11). 

 

 

 

1.3 Objetivos  
 

 

Identificar as possibilidades de aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de 

Pessoas considerando a variável salário como elemento de conflito entre a organização e 
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o trabalhador. Uma situação de disputa pode ser representada na forma de um jogo 

apontando as possibilidades para os participantes em cada um dos momentos de 

decisão. A organização deseja ter o menor desembolso possível, enquanto que o 

trabalhador quer o maior valor possível como recompensa pelo seu trabalho. 

Mostrar se a forma de representação extensiva é mais apropriada ou não para 

demonstrar o cenário de embate na decisão de contratar ou não o trabalhador ou pagar 

mais ou menos salário ou, ainda, na tomada de decisão de fazer ou não o treinamento, 

como um dos itens da cesta de benefícios possíveis. A forma de representação extensiva 

é caracterizada por um desenho em forma de galhos ou raiz, ou ainda ramos de árvores, 

em que cada momento de decisão é representado por um nó que indica o momento de 

escolha dos jogadores, cuja representação é mostrada por dois caminhos de solução para 

a variável analisada, no caso o salário. 

A forma de representação matricial, quando se representa o pagamento ou o 

recebimento chamado payoff em um desenho de tabela, em determinados conflitos é 

mais indicada para mostrar a relação entre a Teoria dos Jogos e a Gestão de Pessoas. 

Esta dissertação propõe estudar as reações diante de propostas da variável salário. 

A presente pesquisa, no seu enfoque mais geral, procura evidenciar os conceitos 

de Teoria dos Jogos e de Gestão de Pessoas, destacando o primeiro como uma 

ferramenta de gestão para o segundo conceito. Uma vez formulado um jogo para definir 

o perfil dos agentes racionais envolvidos e apontar as alternativas de escolhas possíveis 

naquele problema em questão, pode-se envolver um cenário de decisão conflitante como 

representado no Quadro 1.  

 

 

Quadro 1: Conflitos existentes entre Organização e Trabalhador quanto ao 

Salário, Contratação e Benefícios 

 

 Salário Contratação Benefício 

Organização Oferece o salário 
de mercado por 
força de lei 
(negociação 
sindical e 
legislação federal). 

Há vagas quando 
existe o crescimento 
da economia, 
investimento na 
produção, novos 
mercados, 
incentivos 
governamentais. 

Aplica-se como 
fator motivacional 
para maior 
produtividade, 
reduzir o retrabalho, 
possibilidade de 
greve. 
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Trabalhador Deseja salário 
maior que o do 
mercado, 
participação nos 
resultados da 
empresa, plano de 
carreira para 
aumentar o salário. 

Preservar o emprego 
em momentos de 
queda da economia, 
reivindicar do 
governo políticas de 
incentivos para as 
empresas manterem 
o emprego e 
contratarem mais. 

Aumentar a cesta de 
benefícios como 
forma de 
complementação 
salarial. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Quadro 1 vê-se que pelos desejos conflitantes entre Organização e 

Trabalhador é possível a aplicação da Teoria dos Jogos para representar esse cenário e 

indicar as alternativas para a solução em uma tomada de decisão tanto da Organização 

como do Trabalhador. Existem muitos outros elementos que estão em jogo entre os dois 

agentes, tais como: qualidade do trabalho, posição no mercado, valor da marca, 

valorização da empresa, comissão de vendas. Esta dissertação abordará apenas o salário 

para mostrar que a Teoria dos Jogos permite a criação de um modelo para representar a 

situação do jogo e as alternativas para a tomada de decisão de um gestor que possa 

representar a melhor solução para o caso analisado. 

Ainda existem os elementos subjetivos ou abstratos em disputa como: prestígio 

liderança, realização pessoal, satisfação por fazer parte daquela empresa, etc., mas esta 

dissertação tratará apenas do salário em si.  

1.4 Metodologia da Pesquisa 
 

A metodologia da pesquisa descreve o caminho percorrido para atingir o objetivo 

proposto. Essa dissertação emprega uma metodologia qualitativa para descrever a 

aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas, analisando a interação entre 

trabalhador e organização em torno da variável salário. Os métodos qualitativos 

contribuem para interpretar fenômenos do cotidiano, podendo ser composto por dados 

simbólicos situados em determinado contexto (NEVES, 1996.p.1).  

O apoio bibliográfico e documental será empregado ao longo da construção dessa 

pesquisa, ficando mais evidente nos capítulos 2 e 3. A análise qualitativa está presente 

na construção do capitulo 4 com a apresentação do jogo que descreve o contexto de 

embate entre a organização e trabalhador em busca do melhor resultado.  
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A pesquisa documental é uma contribuição importante ao estudo do tema proposto, já 

que a pesquisa qualitativa não é uma proposta rigidamente estruturada e isto permite 

que o pesquisador use a imaginação e criatividade para atingir o objetivo (GODOY, 

1995.p.21). O exame de materiais documentais diversos que já foram examinados ou 

que podem ainda serem reexaminados traz contribuições importantes na análise do 

objeto citado nos capítulos 2 e 3, em itens como: Modelo de Counort, Psicologia 

Organizacional, Equilíbrio de Nash, Cronologia da Gestão de Pessoas dentre outros. 

 

1.5 Justificativa do tema 
 

 

É muito comum o pesquisador, em qualquer estágio entre a escolha do tema e a 

sua definição, contar com indicações de pesquisa por parte do orientador. Não foi 

diferente com este pesquisador.  

O presente texto busca apresentar algumas justificativas que reforçaram a 

escolha do autor para o desenvolvimento desta pesquisa. Questões como o interesse 

pelo desenvolvimento do tema, curiosidade sobre os desdobramentos,  relações entre os 

dois conceitos (Teoria dos Jogos e Gestão de Pessoas), atualidade do contexto das 

discussões sobre o assunto, o estágio em que se encontra o tema e a exigência 

determinada pelo grau do curso são elementos que permeiam esta justificativa. 

Algumas pesquisas consultadas durante a fase de levantamento bibliográfico 

preliminar deram um suporte maior para a tomada de decisão em relação ao tema. A 

Teoria dos Jogos é uma teoria matemática que aborda situações de interações 

estratégicas, de tal modo que o jogo (que é a situação) e os jogadores (que são os 

indivíduos) interagem fazendo escolhas que determinam o resultado do jogo 

(PIMENTEL, 2010, p.3). A Gestão de Pessoas agrupa as ferramentas que uma 

organização possui para gerenciar os recursos humanos com o intento de atingir os 

objetivos e consequentemente proporcionar um melhor resultado. Este estudo pretende 

mostrar as possibilidades de aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas, 

portanto importante relatar o estágio em que se encontra o desenvolvimento das 

pesquisas em torno do assunto ou das relações descrevendo a aplicação de ambos os 

conceitos. 
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O artigo: A informalidade no mercado de trabalho e o impacto das instituições: 

uma análise sob a ótica da Teoria dos Jogos escrito por Meneguin e Bugarin (2008) foi 

um dos temas relevantes para a decisão do autor por essa dissertação. Meneguin e 

Bugarin (2008, p. 342) ressaltam que o mercado de trabalho tem sido objeto de 

discussão em todos os campos do cenário nacional e importantes imperfeições nesse 

mercado, como patamares elevados de desemprego, alta taxa de informalidade, a 

frequência do litígio nos tribunais trabalhistas, a alta desigualdade de renda e o alcance 

limitado das leis trabalhistas e das intervenções governamentais para prestar assistência 

aos trabalhadores. Estas questões são apontadas para que haja uma solução o mais 

equilibrada possível tanto para o trabalhador quanto para o empregador. 

A teoria keynesiana dos salários nominais rígidos descrita por Simonsen e Cysne 

(1995, p.293/6), conta que em meados de 1930, havia evidências empíricas de que os 

trabalhadores resistiam ao corte de salários nominais por meio de greve, protestos, 

redução na eficiência do trabalho. Porém não significava rigidez absoluta já que entre 

1929 e 1933 estes salários caíram por conta da depressão econômica enfrentada pelos 

Estados Unidos. Os autores apontam que o mérito na teoria keynesiana estava na 

antecipação da Teoria dos Jogos não cooperativos, ou seja, um tipo de jogo em que os 

atores não fazem acordo e apenas disputam a melhor posição para vencer a disputa 

(MENEGUIN E BUGARIN, 2008).  Supondo que as únicas estratégias dos empregados 

de cada empresa sejam aceitar ou resistir ao corte de salários nominais e que seu 

objetivo seja aceitar a queda de salário relativamente ao pago pelas empresas, nota-se 

uma grande semelhança com o caso do jogo dos prisioneiros onde a melhor estratégia é 

resistir ao corte (SIMONSEN; CYSNE, 1995.p.295). 

Na dissertação de mestrado apresentada por Jorge Luiz Moraes Doval para a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o título: Inclusão de Pessoas 

Portadoras de Deficiência no Mercado de Trabalho: desafios e tendências,  o autor 

utilizou a Teoria dos Jogos para identificar a incidência de algumas variáveis na 

contratação de pessoas portadoras de deficiência. A escolha do autor se baseia nos 

aspectos de racionalidade instrumental inerentes à decisão de contratar ou não essas 

pessoas, considerando a razão, ética, racionalidade instrumental e a racionalidade 

substantiva como elementos centrais da construção do seu modelo (DOVAL, 2006, 

p.57). 
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1.6 Estrutura do trabalho 
 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo esta Introdução 

considerada o primeiro capítulo em função do seu porte e conteúdo, conforme já escrito 

nas primeiras linhas. 

 

 

 Capítulo 2 – Histórico da Teoria dos Jogos 

 Neste capítulo é feito um retrospecto histórico com resgate dos principais 

autores e  teorias formuladas pelos precursores da Teoria dos Jogos; 

 Expõe e discute os principais tipos de jogos com ênfase em um clássico exemplo 

ilustrativo (Dilema do Prisioneiro) e do conceito de Equilíbrio de Nash; 

 Faz uma apresentação das formas conhecidas de representação de um jogo com 

foco na forma extensiva e matricial, que vão permitir corroborar os argumentos 

que serão expostos no capítulo 4; 

 Simula modelos da Teoria dos Jogos em uma situação comparativa com base 

nos dados do mercado de trabalho da tabela 2. 

 

 Capítulo 3 – Histórico da Gestão de Pessoas 

 No desenvolvimento deste capitulo, essa pesquisa propõe resgatar a história do 

conceito Gestão de Pessoas e suas principais abordagens, sendo que parte dela 

pode ser vista no Quadro 3 – Cronologia da Gestão de Pessoas de 1513 a 1990;  

 Apresentar e discutir a relação chefe-subordinado, a questão de mais e menos 

salário e a decisão do registro em carteira e trabalho informal, sempre associado 

à representação de um jogo 

 Apresentar conceitos estudados em Gestão de Pessoas como: avaliação de 

desempenho, Remuneração e motivação, Recrutamento e Seleção e Gestão 

Estratégica de Pessoas. 
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 Capítulo 4 – Aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas 

considerando a variável salário 

 Primeiramente é apresentado um resumo com a função de resgatar os principais 

elementos teóricos que ligam o tema discutido nos capítulos 2 e 3; 

 A aplicação será demonstrada nas discussões teóricas do embate entre 

trabalhador e organização em torno da variável salário, bem como as opções de 

decisão para ambos; 

 Permear a discussão com modelos simulados com base no método gráfico da 

forma extensiva e matricial como argumentos em defesa dos objetivos 

propostos; 

 

Em seguida, nas Considerações Finais é feito um resgate dos objetivos com a 

apresentação das justificativas teóricas que corroboram os resultados obtidos depois das 

demonstrações e discussão das informações descritas, principalmente, no capitulo 4. 
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CAPÍTULO 2 – HISTÓRICO DA TEORIA DOS JOGOS 
 

 

A Teoria dos Jogos ganhou mais destaque nos meios acadêmicos e profissionais 

a partir do Premio Nobel de Economia de 1994 atribuído a John Forbes Nash Júnior. 

Seu trabalho explicitou o conceito intitulado Equilíbrio de Nash – quando cada 

estratégia é a melhor resposta possível às estratégias dos demais jogadores. Embora haja 

vários relatos sobre a história da Teoria dos Jogos, vários autores preferem aceitar que a 

primeira tenha sido protagonizada inicialmente por John Von Neumann, considerado 

fundador da Teoria dos Jogos. 

Nas palavras de Von Newmann e Morgenstern  “Esperamos, entretanto, 

conseguir real compreensão do problema da troca, abordando-o de um ângulo 

inteiramente diverso, isto é, da perspectiva de um ‘jogo de estratégia”. (DAVIS, 1973, 

p.15).  

Há algum tempo a Teoria dos Jogos é uma disciplina que desperta grande 

interesse em razão de suas propriedades matemáticas e de suas múltiplas aplicações aos 

problemas sociais, econômicos e políticos (MORGENSTERN, 1969 in DAVIS, 1973, 

p.11). Ela foi criada com o objetivo de permitir a abordagem dos problemas econômicos 

sob um novo ponto de vista (DAVIS, 1973, p.12) com a possibilidade de traduzir, em 

um modelo matemático, interações humanas entre diferentes atores (jogadores). Ela é 

fundamentalmente uma forma de representação matemática usada no estudo das 

interações entre indivíduos ou instituições inseridos em um mesmo contexto.  

Cada área do conhecimento pode denominar a interação de diferentes formas. Os 

economistas e matemáticos podem chamar o contexto de jogo; os psicólogos sociais, de 

situações sociais; os estrategistas militares, de contenda; os diplomatas, de jogos 

diplomáticos ou controvérsias. Educadores, sociólogos, ecologistas, entre outros,  o 
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denominam de diversas maneiras diferentes. No entanto, para todas as áreas do 

conhecimento, há algum tipo de troca, de benefício ou prejuízo coletivo, algum tipo de 

intercâmbio, exploração ou pagamento implícito. 

O contexto no qual os jogadores estão inseridos é o jogo, caracterizado por 

regras, por escolhas possíveis de cada participante e, sobretudo, pela forma como as 

escolhas individuais impactam nos resultados dos outros jogadores. 

Cada jogador é um indivíduo efetivo (um agente decisor) e/ou institucional 

(país, empresa, governo, etc.)  que participam do mesmo jogo, fazendo escolhas.  

Estratégia é “um plano completo de como se realizar um jogo” (EICHBERGER, 

1993); é um roteiro completo de como fazer as escolhas em cada circunstância e a 

descrição de todas as escolhas possíveis. Cada um tem um ganho ou perda (payoff) para 

um dado encadeamento de escolhas dos participantes.  

 

 

2. 1 Autores seminais da Teoria dos Jogos 
 

 

Os primeiros estudos sobre a Teoria dos Jogos fazem parte da literatura 

econômica povoando os artigos publicados sobre preço e produção em mercados de 

oligopólio de Cournot (1838), Bertrand (1883), Zermelo (1913), Borel (1921), von 

Neumann(1928) e Edgeworth (1925). Esses modelos possuíam aplicação especial e aos 

poucos os economistas foram pensando em modelos com aplicação mais geral 

(FUNDENBERG; TIROLE, 1991,p.XVIII) (MYERSON,1997.p1). A Teoria dos Jogos 

proposta por John Von Newmann e Oskar Morgenstern em 1944 no livro seminal 

Theory of Games and Economic Behavior tem como objetivo permitir a abordagem dos 

problemas econômicos sob um novo ponto de vista (FUNDENBERG; TIROLE, 

1991,p.XVIII) (DAVIS, 1973,p.15).  

É muito comum que problemas de natureza econômica possuam grande 

semelhança com conceitos matemáticos, podendo ser representados a partir de jogos de 

estratégias. Isso permite com que a Teoria dos Jogos forneça um conjunto de técnicas 

matemáticas para analisar situações em que dois ou mais indivíduos precisam tomar 

uma decisão, interagir e que a partir daí vão ganhar ou perder em função das escolhas 
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feitas. A satisfação de um depende da decisão do outro na disputa que travam 

(MYERSON, 1997, p.1).  

 

 

2.2  Modelo de Cournot ou Competição de Cournot 
 

 

A ideia de ter este modelo como o precursor da Teoria dos Jogos está baseada no 

fato dele descrever a atuação de duas empresas fazendo escolhas simultâneas do quanto 

produzir e qual preço praticar no mercado com o objetivo de equilibrar com a sua 

produção. A relação desse tipo de atuação com o Equilíbrio de Nash concentra-se no 

fato de que uma empresa considera que tem a melhor estratégia que todas as outras 

juntas e com isso irá conquistar o mercado, obtendo o maior mercado possível para seu 

produto (FUNDENBERG; TIROLE, 1991, p. 12 e 13).  

A Teoria dos Jogos  do modelo de Cournot define-se como jogo de soma 

constante ou como jogo de soma zero quando os ganhos de um jogador são medidos 

pelas perdas do outro, sendo a constante resultante da soma dos ganhos  zero (BILLAS, 

1988,p.386). 

Antes da discussão sobre o Modelo de Cournot e outros autores torna-se 

interessante um breve relato da vida do autor. Antoine Augustin Cournot (1801-1877), 

matemático e economista francês da escola de economia denominada teorias 

marginalistas, defende que a demanda dependia da satisfação do consumidor e influíam 

na formação do preço. Em outras palavras, os agentes econômicos ganham exatamente 

o que conseguem acrescentar ao seu volume de produção. Como a estrutura econômica 

de produção trabalha com recursos econômicos escassos e com limites de espaço,  

existe a Lei dos rendimentos marginais decrescentes porque os recursos de produção 

aumentam a produção total em uma proporção cada vez menor, uma vez que tende ao 

seu limite máximo de produção, considerando que um dos fatores de produção não seja 

alterado (FERGUSON, 1988, p.156). 

De uma maneira geral, a ideia de conceito marginal pode ser identificada em 

uma situação em que qualquer acréscimo dado a uma quantidade produzida ou vendida 

gera um acréscimo de produção ou um acréscimo de lucro. Isto é,  sempre que se decide 

aumentar ou diminuir a produção (ΔQ= variação da quantidade produzida) tem-se um 
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aumento ou diminuição nos custos (ΔPt= variação no produto total), sendo que no 

segundo a analogia é a mesma; para cada acréscimo dado na quantidade vendida (ΔV= 

quantidade vendida) tem-se um acréscimo no lucro (ΔL= variação no lucro), embora 

seja possível se ter prejuízo na operação aqui,  admite-se que seu efeito seja positivo.  

 

Tabela 1: Aplicação teórica do conceito marginal 

Q(fator de produção) Pt (Produção Total) Pmg (Produção 

Marginal) 

0 0  

1 10 10 

2 18 8 

3 24 6 

4 28 4 

5 30 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Na tabela 1 está a representação do conceito marginal aplicado ao produto total 

gerando o produto marginal que representa os acréscimos dados ao produto total em 

relação ao acréscimo dado à quantidade de recursos de produção. Geralmente a teoria 

aplica  esses recursos em máquinas e equipamentos (representando o conceito de 

capital) e o de mão de obra (representando o conceito trabalho) (BILAS, 1987, p.178). 

Caso esteja sendo aplicado o conceito em uma equação matemática, se poderia dizer 

que o produto marginal  é gerado a partir da derivada do produto total em relação à 

derivada da quantidade de insumos aplicados a produção.  

Ainda analisando a tabela 1, o produto marginal tem essa característica 

decrescente porque os fatores de produção proporcionam acréscimos cada vez menores 

ao volume total de produção, uma vez que um dos fatores é fixo. Visto de uma maneira 

mais singular, é como se as pessoas corressem para ocupar os lugares em uma sala vazia 

e aquelas que ficassem por último diminuíssem seu ritmo porque os lugares estavam 

quase todos preenchidos.  
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O modelo de Cournot foi criado para explicar o comportamento de duas 

empresas atuando em um mercado de oligopólio na busca pela maximização dos lucros, 

porém cada uma delas não acredita que a produção do concorrente não será alterada em 

função de sua própria estratégia, daí o chamado comportamento ingênuo das empresas 

(ALBUQUERQUE, 1986, p.245). 

 

Quadro 2: Características do mercado de oligopólio 

Característica Efeito 

Tomada de decisão Interdependência na tomada de decisão, isto 
é, a decisão de uma empresa tem efeito no 
comportamento da outra empresa.  

Elasticidade-cruzada Consumidor pode substituir facilmente o 
produto de um concorrente pelo outro.   

Produtos homogêneos Produtos possuem pouca ou nenhuma 
variação entre si, quase idênticos. 

Insumos São adquiridos de mercados de concorrência 
perfeita quase todos os insumos que 
necessitam.  

Comportamento independente de 
produção 

Por causa da interdependência da decisão, 
está sempre se alterando em função do 
concorrente.  

Demanda total por uma mercadoria É segmentada entre os participantes e as 
estratégias adotada por um afeta a 
participação relativa dos demais 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ferguson (1988) e Bilas (1987) 

 

 

O oligopólio é o tipo de mercado em que há um pequeno número de produtores e 

um grande número de consumidores com as características descritas no Quadro 2. Cada 

empresa pode decidir livremente a sua estratégia, mas essa decisão afeta os demais 

participantes em relação a participação no mercado, por exemplo; forçando os demais 

participantes deste mercado a adotar uma nova estratégia para não perder mais espaço 

junto ao consumidor.  

A aplicação da Teoria dos Jogos foi atribuída a um tipo de mercado dentro do 

oligopólio descrito por Cournot  que é o duopólio:  quando duas empresas atuam em um 

mercado de oligopólio.  Para descrever seu modelo, parte da suposição:  
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26. For convenience in discussion, suppose that a man finds 
himself proprietor of a mineral spring which has just been found 
to possess salutary properties possessed by no other. He could 
doubtless fix the price of a liter of this water at 100 francs, but 
he would soon see by the scant demand, that this is not the way 
to make the most of this property. (COURNOT, 1838, p.56) 
 
 

Nesse trecho dos escritos originais do autor, nota-se que a preocupação naquele 

momento é a mesmo do que ocorre hoje em qualquer mercado. Mesmo sendo o 

fornecedor de um único produto e que este seja desejado por todos não é possível cobrar 

um preço exorbitante para fazer justificar o extremo valor dado para este determinado 

produto. No que diz respeito ao mercado de trabalho esta correlação é válida, pois 

mesmo tendo o trabalhador um conhecimento específico e experiência demandada por 

uma grande parte do mercado ele não pode ter seu salário elevado a tal ponto de não ser 

interessante para as empresas contratá-lo. 

Para melhor compreender o modelo, Vamos considerar uma situação em que os 

custos de operação são nulos e que a demanda por água mineral seja dada por uma 

função linear com inclinação negativa (BILAS, 1987, p.269). As fontes são poços 

artesianos, logo não há custo de envase do produto e os compradores devem trazer seu 

próprio vasilhame, ficando os custos fixos restritos ao trabalho de escavar o poço, não 

havendo custo marginal (FERGUSON, 1988, p.371). Para a maximização dos lucros os 

produtores teriam que trabalhar juntos no fornecimento de água para o mercado. 

Cournot propõe a seguinte fórmula linear para demonstrar seu modelo: 

 

 

F(p) + pF´(p) = o  e para o produto:  pF(p) = [ F(p)]² 

Sendo F(p) = demanda;  

pF(p) = maximização do produto 

 

 

Ignorando os custos e considerando a demanda com a sua representação 

convencional de relação inversa entre preço e quantidade, que caracteriza-se pelo desejo 

do consumidor de comprar mais quando o preço diminui e de reduzir seu consumo 

quando o preço aumenta, e adicionando-se a receita marginal, o mercado de duopólio 

pode ser representado como no Gráfico 1: 

- F´(p) 
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Fonte: Adaptado de Ferguson(1988, p.372) 

 

 

Para facilitar a compreensão, considere dois produtores denominados A e B, 

com base nas premissas estabelecidas por Cournot em 1838. Inicialmente A é o único 

vendedor e para maximizar seu lucro ele vende na área indicada pelo Gráfico 1 da 

origem até Q1 com a receita marginal igual ao custo marginal zero. O preço da água 

mineral é dado pela origem até P1 e o lucro gerado pela área que vai da origem de Q1 e 

CP1. 

Então quando o segundo produtor resolve entrar no mercado, o lucro do produtor 

a reduz. O primeiro imagina que o segundo continuará produzindo ¼ da demanda total, 

e que maximizará seu lucro produzindo ½ (1 – ¼) = 0,375 o que corresponde a uma 

produção de ½ da demanda total menos a produção do outro, em outras palavras é: 3/8 

= ½ -1/8 , conforme representado no Gráfico 2. 
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Fonte: adaptado de Bilas (1987, p.271) 

 

 

Com a decisão do produtor B de entrar no mercado,  é natural que o produtor A 

reaja. Como o proprietário A está produzindo 0,375 da produção total, o produtor B 

passa a produzir ½ ( 1 – 3/8) = 5/16 = ¼ + 1/16 (BILAS, 1987, p.270). Este 

desdobramento matemático corresponde à fórmula criada por Cournot em 1838, embora 

a dinâmica de transição de uma posição de monopólio inicial para um equilíbrio final de 

duopólio possa ser explicada de várias maneiras, nenhuma das quais particularmente 

satisfatórias. Mas a adoção desta forma de representação é mais fácil de entender se 

ignorarmos certos pontos insignificantes (FERGUSON, 1988, p.372). 

O desdobramento do jogo e a relação com a Teoria dos Jogos é marcante porque 

os dois produtores estão criando estratégias e reagindo em função da tática do outro; a 

reação do produtor A é produzir ½ (1- 5/16) = 11/32 = ½ - 1/8 – 1/32 e a reação do 

produtor B pode ser representada pelo desdobramento matemático: ½( 1- 11/32) = 21/64 

= ¼ + 1/16 + 1/64. A semelhança com a Teoria dos Jogos ou com a representação de 

um jogo aparece novamente quando são indicadas as disputas pelos resultados infinitos, 

até chegar a um consenso de produção em 1/3: 

 

Produtor A: ½ - 1/8 – 1/32 – 1/128...= 1/3 e o Produtor B: ¼ + 1/16 + 1/64 + 

1/256...=1/3  
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A equação 3 proposta por Cournot (1838, parágrafo 30): F(p) + F´(p) [p – ψ(p])] 

= 0 chega ao desdobramento descrito por Bilas (1987) e Ferguson (1988) 

acompanhados por outros autores que descrevem o equilíbrio no Modelo de Cournot 

como Albuquerque (1986,p.247): P=F(q1 + q2+ F(q), que representa a demanda de 

mercado e a escolha do quanto produzir pelas empresas participantes do mercado de 

acordo com a decisão de quanto produzir indicado por uma delas.  

Quando consideramos a Receita Marginal obtida e o equilíbrio de ambas as 

empresas dados por Rmg = Cmg (Receita marginal e Custo marginal) a produção de 

cada empresa fica restrita ao acréscimo que a outra conseguir na sua receita total. Logo 

a receita total de cada uma das empresas sofre efeito do nível de produção da outra, já 

que os preços variam em função da quantidade total produzida (ALBUQUERQUE, 

1986,p.248).  

A receita marginal é obtida por: Rmg = ∂RT / ∂ Q  e o custo marginal: Cmg = ∂ 

CT / ∂ Q, gera um equilíbrio com base no equilíbrio estável do mercado e em reações 

clássicas dos participantes. 

 

2. 2.1 Mercado de Trabalho e o Modelo de Cournot 
 

A produção no sistema capitalista usa como recurso de produção, além de 

máquinas e equipamentos, a mão de obra assalariada em larga escala. Mesmo os setores 

intensivos de tecnologia empregam mão de obra de forma direta ou indiretamente para 

gerar os produtos de que necessita para a sua produção. O mercado de trabalho é o locus 

onde trabalhadores e empresários se confrontam em um processo amplo de negociação 

do nível salarial, dos benefícios, qual o nível de emprego ideal, quais condições de 

trabalho são adequadas para esta ou aquela categoria e outros aspectos relativos ao 

contexto em que atuam (CHAHAD in MONTORO FILHO, 1998, p.403). 

Este é o mercado formal de trabalho com as relações de trabalho descritas em 

um contrato entre o empregador e o trabalhador por meio de regras definidas pelo seu 

sindicado e homologadas pelo governo. Há ainda o mercado informal de trabalho onde 

as regras são definidas entre as duas partes sem a preocupação de um acompanhamento 

por parte do sindicado que o representa ou a partir das regras mínimas estabelecidas 

pelo governo.   
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Importante considerar que a dinâmica do mercado informal  está intrinsecamente 

ligada ao papel do mercado formal (CHAHAD in MONTORO FILHO, 1998, p.404), 

pois quando o primeiro cresce é sinal de que o segundo está em crescimento, 

necessitando do produto gerado pelo informal. Pode ser que esteja ocorrendo uma 

migração de mão de obra para o informal por força de alguns atrativos na renda final, ou 

seja, para o trabalhador pode ser interessante não ter desconto em folha de pagamento 

de FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço ou do INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social logo, sem os descontos, ele recebe uma valor maior. 

Meneguin e Bugarin (2008, p. 342) ressaltam que o mercado de trabalho tem 

sido objeto de discussão no cenário nacional. Importantes imperfeições nesse mercado 

(como patamares elevados de desemprego, alta taxa de informalidade, a frequência do 

litígio nos tribunais trabalhistas, a alta desigualdade de renda, o alcance limitado das leis 

trabalhistas e das intervenções governamentais para prestar assistência aos 

trabalhadores) são apontados para que haja uma solução o mais equilibrada possível 

tanto para o trabalhador quanto para o empregador.  

Em seu trabalho: A informalidade no mercado de trabalho e o impacto das 

instituições: uma análise sob a ótica da Teoria dos Jogos, os autores demonstram o 

Equilíbrio de Nash quando conseguem determinar que o tempo de informalidade a que 

o trabalhador é submetido é uma possível causa para a alta rotatividade da mão de obra. 

A comprovação vem do fato de que consideram a participação da Justiça do Trabalho e 

quanto mais ela for eficaz maior será a redução da informalidade no mercado de 

trabalho.  Meneguin e Bugarin, (2008, p.350) descrevem uma situação característica 

para a representação usando o modelo de forma extensiva ou árvore: 
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Legenda: r = salário, αb = parte do beneficio dado pela Justiça do Trabalho, T= 
trabalhador, aco= acordo, den= denuncia, nreg = não registra, reg = registra, emp= 
empregador 
 
 

O estudo de caso apresentado é o de uma situação de disputa entre um indivíduo 

e uma empresa pelo registro ou não do trabalhador. Este é um jogo infinito, que tem 

diversos desdobramentos, inclusive com a participação da Justiça do Trabalho 

arbitrando o caso. Na primeira classe, a relação informal prevalece durante um 

determinado tempo e na segunda classe a informalidade pereniza, além da rotatividade 

no mercado de trabalho ser muito alta. Mas quanto mais eficiente for a Justiça do 

Trabalho mais rápido o registro acontece ou haverá menos falta de registro. 

(MENEGUIM; BUGARIN, 2008, p.343). 

A relação entre o mercado de trabalho e o modelo de Cournot está no fato de que 

é possível considerar dois agentes no mercado de trabalho como fez o autor no seu 

modelo escrito em 1838. Esse modelo foi estabelecido com a participação de duas 

empresas em regime de monopólio no fornecimento de água mineral. Os custos de 

produção são fixos ou de baixo impacto e a decisão de uma empresa provoca uma 

reação da outra para determinar o quanto produzir para atender ao mercado consumidor. 

É possível estabelecer uma relação com o mercado de trabalho e o comportamento dos 

seus agentes à luz da Teoria dos Jogos em razão de suas propriedades matemáticas 
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inéditas e de suas múltiplas aplicações a problemas sociais, econômicos e políticos 

(MORGENSTERN in DAVIS, 1973, p.11).  

Nesse sentido, a simplificação desse item que relaciona mercado de trabalho e o 

modelo de Cournot fica por conta de dois agentes básicos: o trabalhador e o mercado de 

trabalho. O primeiro, com a necessidade de trabalhar, porque possui a força de trabalho 

que é a única fonte disponível em troca de um salário e poder realizar o seu sustento 

dentro da economia. E o segundo, o mercado de trabalho, vive momentos de altos e 

baixos em razão da conjuntura econômica que proporciona uma maior demanda por 

trabalhadores quando a atividade econômica está em alta e, do contrário, tem uma 

retração no total de contratações e até dispensa de parte daqueles que estão empregados, 

caso o ritmo da atividade econômica for diminuído. 

Salários, nível de emprego e desemprego, produtividade e rotatividade da mão 

de obra são algumas das características que fazem parte do mercado de trabalho e não 

podem ser analisadas isoladamente sem considerar o ritmo da atividade econômica em 

razão da interdependência entre os elementos mercado de trabalho e atividade 

econômica. A atividade econômica é o processo de movimentação da produção e 

emprego de recursos de uma economia. Quando o ritmo é mais intenso, o crescimento 

econômico aumenta e esta ocorre com mais intensidade. Então não se pode isolar o 

crescimento da participação do mercado de trabalho e todos os seus indicadores desse 

processo de crescimento. Os salários, por exemplo, ou melhoram ou mais pessoas são 

empregadas podendo consumir mais na economia. Logo, o crescimento proporciona 

mais indicadores positivos tais como: a taxa de emprego aumenta e a de desemprego 

diminui. O emprego cresce porque se ampliam as oportunidades de trabalho, seja pelo 

surgimento de novas ocupações, seja pelo aumento de novas vagas em firma já instalada 

(CHAHAD in MONTORO FILHO, 1998, p. 405). 

 

2.2.2 Modelo comparativo entre Mercado de Trabalho e Modelo de Cournot 
 

O mercado de trabalho foi definido como o locus onde trabalhadores e 

empresários se confrontam. O ponto de equilíbrio entre a oferta de mão de obra 

(trabalhadores) e a demanda de mão de obra (empresários ou empregadores) é o salário. 

Tanto na macroeconomia neoclássica (modelo de economia em que o equilíbrio surge 

da interação entre oferta e demanda determinado o preço, a produção e a distribuição) 
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quanto a keynesiana (modelo econômico criado por John Maynard Keynes durante a 

grande depressão americana que prevê ajustes de curto prazo com a interferência de 

políticas fiscal e monetárias mais flexíveis) admitem uma relação estável em curto prazo 

entre o volume de emprego N e o produto real Y,  que pode ser representado pela 

função: Y = Y(N) (SIMONSEN; CYSNE, 1995, p.271). 

 

 
 

Na representação gráfica da função produção de curto prazo se pode alterar 

todos os fatores de produção mantendo-se pelo menos um fixo, aqui representado em 

função do fator mão de obra. Esta função é crescente, estritamente côncava, diferencial, 

com Y(0) = 0 de forma que a produtividade média do trabalho Y(N) / N tenda para zero 

quando N tender para o infinito, conforme representado pela Figura 2 (SIMONSEN E 

CYSNE, 1995, p.271). Na Figura 2  Y representa a produção e N o volume de trabalho 

ou emprego, sendo que a lei dos rendimentos decrescentes, que assume a mesma 

definição dada para o mesmo conceito no modelo de Cournot descrito aqui, faz com que 

a produção tenha variação no crescimento cada vez menor em função de ter um dos 

fatores de produção fixo que pode ser o espaço físico destinado a produção pela 

empresa (SIMONSEN; CYSNE, 1995, p.271) (DORNBUSCH; FISCHER, 1991, p. 

564/5). 

Nada se produz sem o emprego da mão de obra (Y(0) = 0) e com a 

invariabilidade do estoque de capital e do conhecimento tecnológico, a produtividade 

média do trabalho cai abaixo de qualquer valor positivo dado para volumes excessivos 

de emprego. A produtividade do trabalho é a razão da produção em relação ao trabalho 
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empregado, Y/N , isto é, o volume de produção necessário por unidade de trabalho 

empregada (SIMONSEN; CYSNE, 1995, p.271) (DORNBUSCH; FISCHER, 1991, p. 

564) (SHAPIRO, 1987, p. 450). 

Na tabela 2 estão os dados da PIA – População em Idade Ativa, PEA – 

População Economicamente Ativa e total de Ocupados das seis principais regiões 

metropolitanas do Brasil: Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Salvador e 

Distrito Federal no período de 1998 a 2009. Esses dados foram selecionados para 

mostrar a forte correlação entre o modelo aqui proposto para a identificação do salário 

de equilíbrio no mercado de trabalho e o modelo proposto por Cournot em 1838. A 

simplificação do modelo idealizado por Cournot no fornecimento de água mineral 

também está presente aqui com a participação de dois agentes do mercado de trabalho: o 

trabalhador e o empresário, cujas representações estão em PIA, PEA e Ocupados. 

 

 
 

Note que a tabela 2 mostra em diversos anos um valor maior de Ocupados, 

sobretudo a partir de 2004, que foi estabelecido como base para a variação dos anos 

seguintes na análise do mercado de trabalho feita pela FUNDAP (2011). O valor maior 
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para essa classe de Ocupados demostra que existe um total de trabalhadores atuando na 

informalidade. 

 

 
A descrição das siglas do modelo proposto é: 

W = salário ( wage usualmente empregado na literatura econômica para descrever 

salário) 

PEA = população economicamente ativa 

PIA = população em idade ativa 

OC = total de trabalhadores ocupados no mercado de trabalho 

 

A População Economicamente Ativa (PEA) é um subconjunto da população em 

idade ativa (PIA) e representa o total de elementos empregados e desempregados num 

dado instante do tempo e captado por um inquérito estatístico a partir da definição da 

atividade econômica dos indivíduos (CHAHAD in MONTORO FILHO, 1998, p. 406). 

Quanto à definição,  PIA engloba todo indivíduo a partir de 10 anos de idade apto para 

o mercado de trabalho e os ocupados estão com qualquer ocupação remunerada no 

mercado de trabalho (FUNDAP, 2011). Considerando os dados de 2009 da tabela 2 

para:  

 

 PEA = 108,3 em milhões de trabalhadores 

 PIA = 109,2 em milhões de trabalhadores 

 OC = 115,6 em milhões de trabalhadores 

Solução: 
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Comparando as duas fórmulas, ou seja o modelo proposto para o mercado de 

trabalho com o modelo original de Cournot, temos a fórmula do produto do modelo de 

Cournot: 
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Modelo proposto para a comparação de mercado de trabalho: 

 

 
 

A solução desenvolvida com os dados reais do mercado de trabalho de 2009 com 

base nas informações fornecidas pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo 

(FUNDAP) em 2011 permite chegar ao salário de equilíbrio de 3,85 que será 

considerado por hora para facilitar a compreensão e comparação direta com o preço 

encontrado no modelo de Cournot. 

Quando esse resultado é comparado com o valor recebido de salário mínimo 

pelo trabalhador em 2012 que é de R$ 622,00, não há muita diferença considerando 22 

dias úteis e 8 horas diária de trabalho. Então: 

 

W = 3,85 reais por hora 

Total de dias úteis de trabalho =  22 

Total de horas diárias de trabalho =  8 

W = ( 3,85) (8) (22) = 677,60 de salário 

 

Para manter o equilíbrio entre oferta e demanda de mão de obra esse deveria ser 

o salário pago para os trabalhadores no mercado de trabalho, considerando nesse caso 

como parâmetro comparativo o modelo de Cournot. Considerando um conteúdo 

econômico razoavelmente intuitivo que considere uma demanda de mão de obra 

crescente e um produto da economia (PIB) sempre em crescimento, é preciso que o 

equilíbrio teórico se torna evidente por si só. 

Simonsen e Cysne (1985, p.302) ao apresentar os argumentos teórico de um 

efeito colateral da Política Anti-inflacionária, argumenta que os salários sempre são 

corrigidos com base na inflação passada e que pode ter um valor nominal maior ou 

menor de acordo com os efeitos que recebe dessas pressões. Nesse modelo proposto em 

que W = 3.85, os dados que representam o número de trabalhadores são reais para a 

população economicamente ativa, população em idade ativa e o total de pessoal 
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ocupado, porém efeitos sazonais de demanda de mão de obra, inflação, queda ou 

aumento do PIB estão refletidos diretamente nestes números da FUNDAP (2011), sendo 

plausível o valor de equilíbrio considerando esses efeitos. 

 

2.3 Modelo de Bertrand 
 

No modelo de Cournot, as empresas escolhem simultaneamente as quantidades 

que a serem produzir e que serão vendidas no preço de mercado. Embora graficamente 

o preço possa ser determinado por conta da equação proposta para o modelo pelo autor, 

este não especifica como esse preço é determinado na prática dos agentes do mercado. 

Pode-se pensar sobre a determinação do preço com base nos princípios walrasianos, 

assim como equacionar a produção total e a demanda (FUNDENBERG; TIROLE, 

1991, p. 12 e 13). 

Simonsen e Cysne (1995, p. 210) argumentam que a Teoria de Walras é aplicada 

aos mercados em equilíbrio, partindo do princípio de que toda oferta gera renda, isto é, 

que a renda total seja igual ao total de quantidades ofertadas a preços de mercado. 

Então, se houver excesso de oferta de mercado de trabalho, isso deixa de ser verdade, 

uma vez que o trabalhador desempregado não percebe seu salário como se estivesse 

desempregado e isto exclui a possibilidade de se encontrar um equilíbrio perfeito, em 

outras palavras os princípios walrasiano  citado por Fundenberg e Tirole tem sua razão 

de existir na determinação de preço com base no modelo de Cournot. 

Léon Walras (1834 – 1910), matemático, economista e filho do economista 

August Walras, criou a Teoria do Equilíbrio Geral,  que mostra como a economia atinge 

o equilíbrio real e considerava que o equilíbrio demonstrado pela matemática não 

existia. Este autor difundiu as ideias marginalistas que descreve o equilíbrio pela receita 

marginal igual ao custo marginal, como descrito por Cournot  no duopólio. Vale 

lembrar que no caso específico descrito no parágrafo anterior, a demanda pelo trabalho 

é dada para a geração de produto. Então, a aplicação dos princípios walrasianos para o 

equilíbrio geral, que se dá pelo aumento de produto (PIB),  ocorre pelo aumento da 

demanda de trabalho (mais emprego para o trabalhador) (SIMONSEN; CYSNE, 1995, 

p. 211). 
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2.3.1 Bertrand – Joseph Louis François Bertrand  
 

 

Bertrand (1822 – 1900) aos nove anos de idade já possuía conhecimentos 

elementares de álgebra e de geometria. Foi professor na École Polytechnique e Collège 

de France, membro e secretário por vinte e seis anos da Academia de Ciências de Paris. 

É autor da conjectura de que existe pelo menos um número primo entre N  e 2n – 2 para 

cada valor de n > 3. Após ser comprovado pelo matemático russo Pafnuty Lvovich 

Chebyshev em 1850, esta conjectura passou a ser denominada de Postulado de 

Bertrand.  

Também é autor de vários paradoxos, sendo os mais conhecidos no campo da 

probabilidade e da Teoria dos Jogos, objeto deste capítulo. Estudou e se aprofundou no 

modelo de Cournot questionando a conclusão proposta pelo modelo de duopólio que 

considerava a quantidade como objeto de equilíbrio daquele mercado. Bertrand 

mostrava o equilíbrio com base no preço competitivo do próprio mercado. Isto tem sua 

coerência com a origem do modelo de Teoria de Equilíbrio Geral criada pelo próprio 

Bertrand, que acreditava na existência de um equilíbrio dado pelo mercado e não pelas 

formulações matemáticas, pois essas apenas demonstravam e tentavam explicar uma 

situação. 

 

2.3.2 Modelo de Bertrand ou Paradoxo de Bertrand na Teoria dos Jogos 
 

No modelo proposto por Bertrand, as empresas escolhem ao mesmo tempo o 

preço e devem produzir uma quantidade do produto que seja suficiente para atender a 

demanda. Isto deve acontecer quando o preço proposto por elas for conhecido do 

mercado, ou seja, o consumidor e as demais empresas participantes deste mercado 

podem fazer suas escolhas com base na informação do preço disponível. Sendo assim, o 

equilíbrio é determinado pela condição de que todas as empresas podem escolher a ação 

estratégica considerada a melhor resposta ao jogo previsível de suas concorrentes 

(FUNDENBERG; TIROLE, 1991, p. 12). Ao formular o seu modelo 45 anos depois de 

Cournot, Bertrand analisou as hipóteses de Cournot e achou que o que permanecia fixo 

não era a produção do concorrente e sim o seu preço (BILAS, 1987, p.273). 

Para não ficar parecido com a denominação do modelo de determinação 

simultânea de quantidades ou simplesmente modelo de Cournot, o modelo de Bertrand 
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também é chamado de Modelo de Determinação Simultânea de Preços (FIANI, 2009, 

p.134).  

O modelo considera duas empresas participantes de um mercado de 

concorrência podem competir com diversas variáveis e momentos vividos pelo 

mercado, por exemplo, podem competir com base em suas escolhas de preços, 

quantidade, qualidade. De uma maneira geral, a forma mais básica e fundamental da 

concorrência diz respeito às escolhas de preços. O Modelo de Bertrand mostra a 

interdependência entre as decisões dos concorrentes em termos de decisões de preços 

(FUNDENBER; TIROLE, 1991, p. 490). Em termos pragmáticos, tanto Bertrand como 

Edgeworth , e posteriormente Hotelling, colocaram em prática o Paradoxo de Zenão ou 

Paradoxo de Zeno criado por um filósofo do período pré-Socrático chamado Zenão de 

Eléia. Seu paradoxo acontece quando se aplicam argumentos para provar uma 

inconsistência existente nos conceitos de multiplicidade, divisibilidade e de movimento, 

usando o método dialético com base nas premissas dos seus oponentes (BILAS, 1987, 

p.375). 

Em outras palavras,  o que Bertrand fez ao construir o seu modelo foi analisar as 

hipóteses de Cournot como a existência de um preço fixo entre os concorrentes do 

duopólio e a divisão do mercado por três empresas e formular a sua contrapondo a ideia 

de preço fixo por um dos concorrentes e a produção suficiente para atender o mercado, 

considerando que esse conhece o preço de todos os participantes e pode decidir onde 

comprar. Hotelling (1895 – 1973), matemático e estatístico americano, escreveu sua 

teoria sobre oligopólio com base no preço de custo marginal e Edgeworth (1845-1926), 

filósofo e economista politico irlandês, escreveu sua teoria criticando a solução para o 

duopólio de Cournot, com base no ajuste de quantidade e no ajuste de preço de 

Bertrand, comprovando na indeterminação do equilíbrio porque as empresas atuam com 

restrição de capacidade e com limitação de crescimento do custo marginal. Ambos os 

modelos serão discutidos mais adiante. 

 

2.3.3 Pressupostos do Modelo de Bertrand 
 

O jogo de Bertrand é estabelecido com a atuação em um mercado de 

concorrência de duopólio, onde duas empresas atuando num regime de oligopólio 

ofertam produtos para vários consumidores. Os pressupostos são: 
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 Duas empresas no mercado; 

 Ofertam produtos homogêneos; 

 Produtos são substitutos perfeitos; 

 As empresas estabelecem preços simultaneamente; 

 A curva de custo marginal das duas firmas são conhecidas e iguais. 

 

Qual é o equilíbrio do jogo e a melhor estratégia de cada empresa? A resposta é 

que ambas irão definir os mesmos preços, p1 = p2 = p, e que será igual ao custo 

marginal. Assim cada empresa resolve aumentar a produção (ΔPt) incorrendo em um 

aumento no custo de produção (ΔC). É preciso então aumentar o preço na mesma 

proporção para manter a condição de equilíbrio devido ao fato de que o concorrente 

também irá fazer o mesmo.  

Sendo assim, o mercado passa a ter um resultado perfeitamente competitivo 

entre elas (FERGUSON, 1988, p. 372). Este é um jogo de concorrência de preços. 

Competir no preço significa que as empresas podem facilmente mudar a quantidade 

fornecida para o mercado, porém depois de terem definido um determinado preço, é 

muito difícil mudá-lo (CHEN, 2008, p. 4). . 

O modelo supõe que duas empresas, Empresa I e Empresa II, informam seus 

preços sem saber do preço da concorrente, sendo o custo de produção conhecido pelas 

duas empresas e pelo mercado. O lucro é baseado no custo e a produção total é dada 

por: q = q1 + q2. A função demanda é: p(q) = M – q; sendo p = preço, q= quantidade 

demandada, M = Demanda Total.  No jogo de Cournot, escolhe-se a quantidade do 

quanto produzir e o preço não é uma variável que é considerada na decisão para 

conquistar o mercado, enquanto que no jogo de Bertrand o preço é determinado e se 

tenta vender o máximo que se conseguir. Daí  pode-se deduzir a função lucro a partir 

das relações a seguir: 

 

 Considerando que pi < pj, então o lucro é: α= (pi – c) . (M – pi)  

 Considerando que  pi = pj, então o lucro é: α= ½ (pi – c) . (M – pi)  

 Considerando que pi > pj, então o lucro é zero 

 

A interpretação dada por Bertrand no seu jogo de duopólio se baseia na 

estratégia da empresa 1 em acreditar que a empresa 2 escolherá um preço acima do seu 

custo. Então como decisão estratégica de competição,  a empresa 1 decide por um preço 
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que pode ser ligeiramente abaixo do concorrente e conseguirá vender mais em função 

disto. Como foi defendido neste item do capitulo, o preço é igual ao custo marginal que 

por sua vez este representa o aumento dado ao custo em função do aumento da 

produção. Neste sentido, pode-se deduzir que a empresa 1 terá acréscimo no lucro em 

razão do preço ser ligeiramente maior que o custo marginal, mesmo que isto aconteça 

em um instante do mercado: pelo pressuposto de Bertrand, que não acreditava no 

equilibro real do mercado salvo na condição demonstrada pela matemática, esse 

mercado volta a sofrer mudança por que o concorrente irá partir para o revide (LIPSY; 

STEINER, 1975, p.303). 

Pode ser deduzido a partir das funções de determinação do lucro é: 

 

 Considerando que pi < pj, então o lucro é: α= (pi – c) . (M – pi)  

 

O lucro da empresa i será dado pelo produto da quantidade total demandada pelo 

mercado ao preço pi (M – pi) vezes a margem de lucro obtida pela empresa i em cada 

unidade produzida (pi – c), considerando que o preço indicado pela empresa i (dado por 

pi), seja menor que preço estabelecido pelo concorrente, indicado por pj. Isto é chamado 

por Fiani de função de recompensa. (FIANI, 2009. p.135). 

 

 
 

Na visão gráfica do modelo de Bertrand com as reações das empresas em relação 

à estratégia da empresa concorrente em determinar o preço, o Gráfico 4 mostra que as 
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reações de preços são quase instantâneas e ambas as empresas promovem aumento de 

preço de tal modo que ele seja estabelecido pelo mercado proporcionando um equilibrio 

estável. Numa hipótese de extremo dentro do cálculo matemático para o modelo, o 

preço pode atingir o nível zero e pode ser mantido por um certo período, embora em 

termos práticos o mercado não trabalhe com preço zero. De todo modo, quando este 

atinge o nível zero,o concorrente promoverá aumento de preço e o mercado tende a 

voltar para o equilibrio inicial e então, o jogo recomeça. 

Em outra situação hipotética na leitura do gráfico 4, se a empresa II for a 

primeira a indicar o preço no valor de Pa1, a empresa I reagirá estabelecendo o preço 

em P’a1 e em seguida a empresa II promove uma redução de preço para Pa2. A reação 

da empresa I é promover uma queda no preço indicando o nível P’a2, dando sequencia 

ao jogo com a estratégia de alteração do preço. Pode acontecer de que enventualmente o 

preço da concorrencia seja praticado quando Pa = Cmg = zero (BILAS, 1987. p..273). 

Comparando os dois modelos, Cournot e Bertrand são dois casos de duopólio 

muito interessantes dentro do mercado de oligopólio com a atuação de duas empresas, 

mostrando que o limite do oligopólio é a concorrência pura. Então, o segundo autor não 

anula totalmente o primeiro, apenas parte de uma discussão dialética para rebater a 

hipótese descrita por Cournot (LIPSEY; STEINER, 1975, p.303). 

Assim, o jogo em que as empresas escolhem os preços simultaneamente tem 

cada vez mais diferenças. Mas muitos jogos de Bertrand não são supermodulares, ou 

seja, não conseguem capturar todas as reações das empresas participantes. Os jogos de 

Hotelling, objeto de discussão deste capítulo, não têm diferenças crescentes. Embora 

para a empresa I a melhor resposta para preço proposto pela empresa II esteja no 

aumento do preço, desde que esta seja a melhor estratégia para a empresa I dividir o 

mercado (FUNDENBER; TIROLE, 1991, p. 492). 

 

2.3.4 Exemplo simulado do modelo de Bertrand 
 

Os parâmetros do modelo são: 

 

 Considerando que pi < pj, então o lucro é: α= (pi – c) . (M – pi)  

 Considerando que  pi = pj, então o lucro é: α= ½ (pi – c) . (M – pi)  

 Considerando que pi > pj, então o lucro é zero 
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Então, simulando esses parâmetros onde os valores são: 

Preço da empresa I é dado por pi= 8,00  

Custo da empresa I dado por  c= 5,00 

 

A demanda total do mercado disputado pelas empresas I e II é dado por M= 100 

unidades. Neste momento do mercado a empresa II ainda não tem preço formulado, 

ficando apenas a indicação algébrica de pj. 

 

 Primeira condição do modelo: Considerando que pi < pj, então o lucro é: α= 

(pi – c) . (M – pi)  

Solução: 

 α= (pi – c) . (M – pi)   

 α= (8,00 – 5,00) . (100 – 8,00)  

 α= (3,00) . (92)  

 α= 276,00   

 

Este é o lucro da empresa I supondo que a empresa II não reaja e na condição de 

que seu preço seja menor que o do concorrente. 

 

 Segunda condição do modelo: Considerando que  pi = pj, então o lucro é: α= 

½ (pi – c) . (M – pi)  

 

Solução: 

 

 α= ½ (8,00 – 5,00) . (100 – 8,00)  

 α= ½ (3,00) . (92)    [aqui aplica-se a divisão por 2 nos dois  conjuntos em 

sequência] 

 α= (1,5) . (46)  

 α= 69,00   

 

Esse é o valor do lucro da empresa I supondo que seu preço seja igual ao 

proposto pela empresa 2. Vale lembrar que o modelo de Bertrand parte do pressuposto 

que ambas as empresas participam do mercado de oligopólio na modalidade especial de 

duopólio  e que por se tratar de duas empresas, informam seu preço para o mercado. 
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Além da convergência da teoria com a formulação matemática, do qual ambos 

os autores eram conhecidos como exímios nesta área, o lucro da empresa I, quando tem 

que dividir o mercado, é reduzido a uma proporção de ¼ , ou seja é como se existissem 

quatro empresas compartilhando a demanda em partes iguais. O que a Teoria dos Jogos 

demonstra neste caso é que as empresas se veem como oponentes em  disputa, sendo 

possível a previsão de suas estratégias em função da formulação básica proposta pela 

função lucro dada pelo modelo de Bertrand ou pela função produto proposta por 

Cournot. 

O lucro obtido com a aplicação da primeira condição foi de 276,00 que pode ser 

lido aqui em moeda corrente. Com a aplicação da segunda condição o resultado obtido 

foi de 69,00 o que significa ¼ da primeira condição. Ou seja, ao multiplicar esse 

segundo valor por um quarto tem-se o primeiro resultado. 

Em relação à terceira condição a de que  pi > pj, o lucro é zero porque admite-se 

que a empresa 1 não conseguirá vender porque o consumidor vai acabar consumindo a 

oferta da empresa 2, que tem preço melhor que o da primeira. 

Quanto aos produtos do exemplo, podem ser empregados todos aqueles que 

estão sendo ofertados em um mercado de oligopólio tais como: cimento, produtos de 

higiene e limpeza, remédios para doenças específicas como câncer, água mineral, 

mercado de automóvel; dentre tantos outros que possa ter poucos vendedores e muitos 

consumidores. 

 

2.4  Modelo de Zermelo (1913) – Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo ( 1871 – 
1953) 
 

A moderna Teoria dos Jogos teve início com os trabalhos desenvolvidos por 

Zermelo (1913), Borel (1921) e Von Neumann (1928) e o seminal livro de Von 

Neumann e Morgenstern em 1944 (MYERSON, 1997. P. 1), sendo muitos trabalhos 

nesta área sendo desenvolvidos durante a II Guerra Mundial em Princeton onde a 

comunidade intelectual de físicos se reuniam para discutir e debater suas teorias. 

Matemático alemão que desenvolveu importante trabalho na área da teoria dos 

conjuntos e axiomas. Com a comprovação da teoria dos conjuntos bem ordenados, ficou 

conhecido por teoria dos conjuntos com axioma de escolhas de Zermelo-Fraenkel, 

popularizado pela abreviatura ZFC. 
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Aplicando a técnica de indução reversa, Zermelo demonstrou que o jogo de 

xadrez apresentava uma solução partindo de qualquer posição das peças do tabuleiro, 

pois um dos jogadores tem sempre uma estratégia vitoriosa sem levar em conta o que o 

outro jogador pode fazer (FIANI, 2009. p. 35). 

Ele mostrou que um jogo com informação perfeita deve ter um equilíbrio em 

estratégias puras, quando o jogo não pode ser retornado ao seu ponto de partida sem que 

haja antes uma definição quanto ao seu resultado. Além disso, um jogo com informação 

perfeita tem quase sempre um equilíbrio único, conforme afirma o teorema de Zermelo 

(MYERSON, 1997. P. 186).  

A figura 2 apresenta o jogo de Zermelo como um jogo de forma extensiva que 

tem um número finito de nós. Cada ponto cheio representa um nó que é o momento do 

jogo em que o participante se depara com uma decisão que deve tomar diante das 

alternativas que possui. A forma de representação clássica é a extensiva ou ramo de 

árvore que permite ilustrar tais opções de um jogo.  

 

 

 
 

Nessa figura, existem três jogadores (1.1, 2.2, 3.3) que não possuem estratégias 

básicas ou estratégias alternativas. Para este jogo, não há sub-jogos próprios (com 

exceção dos nós terminais, considerados como um nó de sub-jogos, e o jogo original em 

si). Então ([y1], [y2], [z3]) é um equilíbrio perfeito de sub-jogos. O conceito de 

equilíbrio sequencial não é sensível quando se adiciona uma variável simulada; no 

entanto ([y1], [y2], [z3]) não representa um cenário de equilíbrio perfeito no jogo, 
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apenas no sub-jogo. ou seja, quando é considerado a sequencia a partir do nó nas 

sequências de 3.3 (MYERSON, 1997. P. 185). 

Um sub-jogo é representado por um conjunto de informação em um único nó de 

decisão e contém todos os demais nódulos que partem desse mesmo nó. Já o equilíbrio 

sequencial é determinado por uma avaliação consistente do processo de tomada de 

decisão.  

Zermelo aplica a indução reversa para encontrar a solução desse jogo. Ela é uma 

técnica aplicada a um jogo sequencial visto do fim para o começo, ou seja, a análise 

começa pelas recompensas do jogo até o primeiro nó de decisão que aparece 

isoladamente, de tal modo que se procure identificar as melhores opções para cada 

jogador (FIANI, 2009. p. 231).  Esse método de análise pressupõe que o jogo seja 

representado pela forma extensiva ou ramo de árvore, pois apenas esse formato de 

representação permite que sejam avaliados os nós e as alternativas de tomada de decisão 

existentes que podem levar os jogadores terem recompensas ou não. 

Fudenberg e Tirole (1991, p. 91) descrevem que a prova desse teorema está na 

construção de estratégias de equilíbrio utilizando o “algoritmo de Zermelo”, que é uma 

generalização com a participação de muitos jogadores aplicando o método de indução 

reversa na programação dinâmica. Desde que o jogo é finito, sempre existe um conjunto 

de nós antes do final, isto é, nós cujos sucessores  imediatos são nós terminais. O 

jogador que consegue se mover em cada nó pode escolher a melhor estratégia que acaba 

levando para o nó final e isto significa o maior retorno dentro do jogo. 

Este jogo é denominado hoje de jogo de soma zero com informação perfeita 

envolvendo duas pessoas, principalmente depois dos estudos de Von Neumamm e 

Morgenstein. O ponto de partida comum para a sua análise foi o conceito de uma 

posição vencedora, definido de uma forma matemática precisa: um jogador pode forçar 

uma vitória não importa qual a estratégia do outro jogador (SCHWALBE; WALKER, 

1999. p. 1). Na realidade ele procurava uma resposta para as perguntas:  

 

 Uma vez que um jogador está em uma posição vencedora, há um limite superior 

no número de movimentos em que ele pode forçar uma vitória?  

 Se o jogador está em uma posição perdedora, quanto tempo pode ser adiada essa 

perda? 
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O que não é preocupação de Zermelo é: Como um jogador deve se comportar 

para conseguir um bom resultado?, porque os problemas de interação estratégica e 

equilíbrio não eram suas preocupações. Apenas em 1928 que Von Neumamm questiona 

na Teoria de Jogos Estratégicos, justamente ao contrário do que Zermelo escrevera em 

seu teorema, as principais preocupações de von Neumann foram a interação estratégica 

entre os jogadores e o conceito de um equilíbrio (SCHWALBE; WALKER, 1999. P. 

10), dando origem a moderna teoria de jogos não cooperativos. 

 

2.4.1 Modelo de Borel (1921)  - Félix Édouard Justin Émile Borel (1871 – 1956) 
 

Matemático e político francês, pioneiro na criação da Teoria das Medidas e sua 

aplicação à Teoria das Probabilidades. Em análise matemática, uma medida em um 

conjunto é uma forma sistemática para atribuir um número a cada subconjunto 

adequado de conjunto que, intuitivamente interpretado como o seu tamanho, ou 

simplesmente uma medida, é uma generalização dos conceitos de comprimento, área e 

volume. Informalmente, uma medida tem a propriedade de ser monótona no sentido de 

que, se A é um subconjunto de B, a medida de A é menor do que ou igual à medida de 

B. Além disso, a medida do conjunto vazio é igual à zero (MYERSON, 1997. P.142). 

Teoria da probabilidade é o ramo da matemática aplicada à análise de 

fenômenos aleatórios. Como uma base matemática para as estatísticas, a teoria da 

probabilidade é essencial para muitas atividades humanas que envolvem a análise 

quantitativa de grandes conjuntos de dados, que nesse caso foi aplicada para explicar 

jogos de soma zero com duas pessoas. Por essa razão ficou conhecido como um dos 

precursores da Teoria dos Jogos, quando discutiu em seu livro um tipo de jogo de 

pôquer especial com duas pessoas. Von Neumann apresenta sua análise de uma forma 

similar ao pôquer no livro seminal de Teoria dos Jogos chamado “Teoria dos Jogos e 

Comportamento Econômico por von Neumann e Morgenstern” (1944) (FERGUSON, 

2008, p. 70). 

Emile Borel publicou quatro artigos sobre jogos de estratégia e uma errata para 

um deles. Foi o primeiro na formulação atual com uma estratégia mista ao encontrar a 

solução minimax para duas pessoas em jogos com três ou cinco estratégias possíveis. 

Inicialmente, ele afirmou que jogos com muitas estratégias possíveis não têm soluções 

mínimas, mas em 1927, considerou esta uma questão em aberto porque ele tinha sido  
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incapaz de encontrar uma situação contrária que servisse de exemplo (WALKER, 

1985). 

 

2.4.2 Modelo de jogo de Borel 
 

 

O Jogador 1 recebe uma mão de cartas x ∈ [0, 1] completamente ao acaso, 

considerando que x tem uma distribuição uniforme no intervalo [0, 1], a probabilidade 

prévia de que x é um valor que está em qualquer subintervalo de [0, 1 ], sendo o 

comprimento do sub-intervalo. Da mesma forma, o jogador II recebe um y de uma mão 

de cartas completamente ao acaso em [0, 1]. Durante todo o jogo, ambos os jogadores 

sabem o valor de sua própria mão, mas não na do adversário (FERGUSON, 2008. P. 

73). 

Myerson (1997, p. 141/2) apresenta o modelo da seguinte forma: um espaço 

métrico é um conjunto M em um conjunto com uma função δ: M x M → R, que define 

a distância δ(x,y) entre quaisquer dois pontos x e y no conjunto que satisfaz as seguintes 

propriedades, para cada x, y, z em M: 

 

 δ(x,y) = δ(x,y) ≥ 0; 

 δ(x,y) = 0 dado que  x = y; 

 δ(x,y) + δ(x,z) ≥ δ(x,z). 

 

Assumimos que x e y são variáveis aleatórias independentes, isto é, conhecer o 

valor da sua própria mão dá a um jogador qualquer informação sobre a mão de seu 

oponente. No caso de uma dependência negativa das mãos ou mão ruim por parte de um 

dos jogadores, isto é, um lado de alta ou mão boa para o outro jogador tende a acontece 

considerando que o outro adversário receba uma mão ruim. Caso positivo dentro do 

jogo ou mão boa para ambos dependente dessa ocorrência ao mesmo tempo e isto não 

está totalmente descartado (FERGUSON, 2008. p. 73). 

Ainda de acordo com o autor, segue algumas rodadas de apostas em que os 

jogadores se revezam atuando. Após a negociação das mãos, todas as cartas que os 

jogadores tomam são anunciados. Assim, exceto quando combinam quem recebe 

primeiro as cartas no início do jogo, este seria um jogo de informação perfeita. Jogos 
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deste tipo, onde, após um movimento inicial aleatório proporciona informações secretas 

para os jogadores, o jogo é jogado sem a introdução posterior de informações ocultas, 

são chamados de jogos de informação quase perfeita.  

É conveniente estudar a parte de ação de jogos de informação quase completa 

com o diagrama denominado árvore de apostas, que é diferente do proposto pela árvore 

proposta por Kuhn na medida em que não considera o conjunto de informações que 

podem surgir a partir da distribuição inicial das cartas. Esta teoria mostra o conjunto de 

estratégias mistas e o comportamento dos jogadores em um jogo com informação 

perfeita ou quase perfeita (BRANDENBURGER, 2008. p. 71).  

Para exemplificar sua teoria, Borel apresenta um modelo especial de jogo de 

pôquer que chama de “La Relance”. Os jogadores recebem independentes mãos 

uniformes no intervalo [0, 1], e cada um faz a aposta de uma ficha. Jogador 1 joga 

primeiro ou dobra o pagamento, assim, conceder a aposta ao jogador II, ou apostando 

uma quantidade prescrita β> 0, o que acrescenta ao pagamento. Se o jogador 1 aposta, o 

jogador 2 pode dobrar a aposta ou jogar e, assim, conceder a aposta para o Jogador 1, ou 

chamando a vez e adicionando β para a aposta (FERGUSON, 2008. p. 73). 

Myerson (1997, p. 141) aponta que em uma situação em que há um número 

infinito de ações, uma estratégia aleatória para o Jogador 1 não pode ser descrita por 

apenas listando as probabilidade de cada ação individual. Por exemplo, suponha que em 

uma dada situação seu  intervalo de ação seja [0,1]. Se o jogador 1 selecionada sua ação 

a partir de uma distribuição uniforme no intervalo [0,1], então cada ação individual em 

[0,1] teria probabilidade zero, mas isso seria verdadeiro se ele tiver seleccionado a sua 

ação a partir de uma distribuição uniforme ao longo do intervalo de 0,5 a 1. 

No exemplo descrito por Borel, se o Jogador 2 paga a aposta do Jogador 1, as 

mãos são comparadas e o jogador com a mão mais alta, vence. Isto é, se x> y; então o 

Jogador 1 vence; se x <y então o Jogador 2 é o vencedor. Por ter resultado zero, não é 

considerarado o caso x = y. 
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Uma vez iniciado o jogo, os jogadores fizeram a primeira aposta e a vez ficou 

para o Jogador 1, que tem a opção de apostar ou de  dobrar a aposta feita no inicio por 

ambos. Em seguida a árvore de apostas da Figura 3 mostra que o Jogador II tem a opção 

de chamar  a jogada ou dobrar  a aposta que está na mesa. O sinal de mais-ou-menos 

indica que as mãos são comparadas. Quanto maior a mão, ganha o valor β + 1.  

Na análise de Borel, existe uma única estratégia ótima para o jogador 2. A 

estratégia ideal para o jogador 2 é a forma para algum número b esteja no intervalo 

[0,1], para dobrar se y <b e para chamar, se y> b. Sendo que o valor ideal de b pode ser 

encontrado pelo princípio da indiferença, ou seja, o jogador 2 escolhe b para fazer com 

que o jogador 1 seja indiferente entre apostar e dobrar quando o jogador 1 tem alguma 

mão x <b. Se o jogador 1 aposta com um x  qualquer, ele, ganha 2 vezes a aposta, mas 

se o jogador 2 tem y <b e caso ele tenha y> b acaba perdendo β, porém seus ganhos 

esperados são, neste caso, 2b-β (1-b). A dedução está no fato do comportamento de 

decisão do jogador 1, pois se resolve dobrar a aposta, o jogador 2 não ganha nada. Ele 

será indiferente entre apostar e dobrar se: 

 

 2b – β(1 – b) = 0  

 

Pode ser concluído como: b = β/(2 + β). Sendo que para o Jogador 1 não é a 

única estratégia e Borel encontra outras estratégias, como: 

 

Se  x> b, apostar; 

Se  x <b, fazer qualquer coisa desde que a probabilidade total de dobrar seja b². 
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Isto quer dizer que o jogador 1 pode dobrar quando tiver uma mão ruim, ou seja, 

com x < b² ou pode dobrar com a melhor das suas mãos for menor que b. Quando tiver 

numa situação em que b – b² < x < b, não tem muito o que fazer salvo se para todo 0 <x 

<b, basta jogar uma moeda com probabilidade b para coroa e dobrar se a moeda der 

cara. 

 

2.5 Modelo de Edgeworth (1925)  

 

Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) filósofo e economista político irlandês, 

fez grandes contribuições do uso de métodos estatísticos na década de 1880 e foi editor 

de uma revista acadêmica de economia onde fazia a publicação de seus artigos que 

tinham grande influência na época. Foi pioneiro na aplicação de certas técnicas 

matemáticas formais para tomada de decisão individual em economia. Ele desenvolveu 

a teoria da utilidade, introduzindo a curva de indiferença e a teoria da famosa Caixa de 

Edgeworth. 

Sua contribuição para a Teoria dos Jogos está na formulação de uma solução 

proposta por Bertrand para o mercado de duopólio quando fez críticas ao modelo 

elaborado por Cournot. Bertrand criticou Counort pela suposição de que os empresários 

trabalhariam no mercado com quantidades fixas, sendo que para Bertrand esta disputa 

se dava no preço, já que nesse jogo poderia ser encontrada uma solução na hipótese de 

que os empresários acreditassem que os concorrentes manteriam o preço constante 

(FERGUSON, 1988. p. 375). Ambos os modelos foram discutidos e exemplicados 

anteoriormente neste capítulo. 

Edgeworth também ficou conhecido pela teoria da conjectura da economia que 

afirma que o núcleo de uma economia encolhe para o conjunto de equilíbrios 

competitivo conforme aumenta o número de agentes na economia. 

A Teoria dos Jogos, que reúne racionalidade econômica e a então denominada 

psicologia-física, exatamente os mesmos temas que foram tratados por Edgeworth, 

constitui o reconhecimento atual da originalidade do seu pensamento (MARIN; 

QUINTANA, 2011. p. 203). Continuam os autores, dizendo que Edgeworth fundamenta 

o emprego das curvas de indiferença, do multiplicador de Lagrange, do diagrama de 

contrato (a “caixa de Edgeworth”), das curvas de contratos, colaborando com a 

“revolução marginalista” iniciada por seus contemporâneos W. S. Jevons, C. Menger, L. 

Walras, seguida por seu colega A. Marshall. 
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William Stanley Jevons (1835 – 1882), britânico, economista é profundo 

conhecedor de lógica. Ele publicou Teoria Matemática Geral de Economia Política em 

1862, que define a teoria da utilidade marginal do valor, e uma queda grave no valor do 

ouro em 1863. Ele define a utilidade ou valor para o consumidor de uma unidade 

adicional de um produto está inversamente relacionada com o número de unidades total 

do produto que já possua indo para um limite crítico ou utilidade total máxima 

significando que a utilidade marginal é igual a zero e a partir daí qualquer unidade 

adicional do produto não tem qualquer significado para este consumidor porque este já 

se encontra satisfeito. É como querer beber mais água ou comer mais uma refeição 

depois de ter saciado a sede e a fome, isto é, o organismo não suporta. 

Carl Menger (1840 – 1921) é fundador da Escola Austríaca de Economia que 

formulou uma teoria onde o dinheiro não é neutro, a teoria de que as taxas de juros e os 

lucros são determinados pela interação da utilidade marginal decrescente com a teoria 

marginal decrescente da produtividade e das preferências do consumidor em um dado 

momento. Formulou teorias que contestou as teorias desenvolvidas por Adam Smith e 

David Ricardo no período da economia clássica sobre custo de produção e a teoria do 

valor. 

Léon Walras (Marie-Ésprit-Léon Walras: 1834 – 1910) é economista e 

matemático francês, criou a Teoria do Equilíbrio Geral, já descrito neste capítulo 

quando tratou sobre o mercado de trabalho na comparação como modelo de Cournot. 

Esta teoria mostra que existe um equilíbrio global entre produção e consumo, tanto no 

campo da microeconomia como da macroeconomia. Segundo ele, analisando a 

economia no campo real pode-se determinar o equilíbrio geral com base na experiência 

e sensibilidade, porém, pode ser que ao aplicar conceitos matemáticos pode ser que o 

equilíbrio não seja determinado. 

Alfred Marshall (1842 – 1924) é economista inglês, escreveu o livro Princípios 

de Economia Política (1890), foi o livro de economia dominante na Inglaterra por 

muitos anos. Ele traz as ideias de oferta e demanda, utilidade marginal, e os custos de 

produção com teorias coerentes entre si e com a realidade. 

Os autores citados por Marin e Quintana (2011. p. 203) possuem em comum a 

teoria da utilidade marginal e o emprego de demosntração matemática para a sua 

explicação, pois esta teoria prescinde de aplicação de números para expressar  o 

comportamento do consumidor na tomada de decisão de comprar mais ou menos de um 

determinado produto ou de ter mais uma unidade de produção quando se trata de 
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decisão de produzir. A relação com Edgeworth e a Teoria dos Jogos está no mesmo 

princípio de decisão entre duas ou mais opções existentes ou na estratégias que se pode 

criar para atingir um determinado objetivo, como por exemplo, na teoria de duopolio de 

Cournot, na teoria de Bertrand (1883), Zermelo (1913), Borel (1921); todas descritas até 

aqui neste capítulo. 

 

2.5.1  Estrutura do Modelo de Edgeworth 
 

Seguindo a sugestão de Bertrand (a solução para o jogo de empresas estava na 

hipótese de que os empresários acreditavam que seus concorrentes trabalhavam com 

preços constantes) para solucionar o modelo proposto por Cournot (empresários que 

trabalham com quantidades constantes), Edgeworth seguiu essa ideia para criar o 

Modelo de Edgeworth para disputas entre empresários no mercado de duopolio. Como 

dito aqui neste capítulo, este tipo de mercado é um modelo especial de oligopolio onde 

existem duas empresas ou participantes ofertando o mesmo produto para muitos 

consumidores. 

Para a apresentação do Modelo, este capítulo emprega muitos dados originais 

descritos pelo autor no volume I do seu livro: Papers Relating to Political Economy e 

que em alguns trechos pode ser feito substituindo  uma variável algébrica por outra mais 

conhecida e já disseminada na literatura sobre Teoria dos Jogos e Microeconomia. 

Para explicar o modelo, deve ser admitido que existam duas firmas vendendo 

produtos iguais ao custo marginal zero, como descrito inicialmente nas premissas de 

Cournot. O mercado total está dividido igualmente entre os dois empresários que 

possuem demanda total determinada por: 

 

, sendo que x = demanda total; n = clientes potenciais; p = preço  

 

Aqui, o autor presume que os clientes potenciais podem ser obtidos por 2N, ou 

seja, representado por duas vezes o número de clientes potenciais.  

Partindo da premissa de que o mercado esteja sendo disputado por duas 

empresas com o seu custo de produção sendo conhecido pelo custo marginal igual a 

zero e a demanda total dada pela expressão citada anteriormente. O gráfico 5 ilustra a 

relação de participação dessas empresas com a demanda de uma delas sendo visto pela 
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reta RC (que fica à direita do gráfico). O preço é determinado pela reta OR. A 

quantidade do produto para esta empresa é dada por AO e sua demanda dada pelo 

preço: ; sendo que c = é a produção desta empresa. O trecho 

representado por OB que representa ¾c indica a produção limitada da outra empresa. A 

linha RC’ representa a demanda de outros consumidores que estão sendo atendidos por 

outra empresa e adotamos a mesma convenção para determinar no gráfico os espaços: 

, respectivamente (EDGEWORTH, 1925. P.119). 

 
 

Na exposição feita por Ferguson (1988, p.376) o mercado deve ser dividido 

entre dois empresários, com produtos homogêneos sendo ofertados e com o custo 

marginal igual a zero. As premissas são as mesmas, porém a exposição gráfica envolve 

mais pontos de explicação, como apresentado no gráfico 6.  
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O tratamento gráfico proposto por Edgeworth está mais sujeito às dificuldades e 

incertezas, do que a análise gráfica do problema de Cournot, principalmente quando se 

estabelece as demandas para o empresário A dada por DD e a do empresário B como 

sendo DD’; logo o cliente que compra de A não é cliente potencial de B ou vice-versa. 

Inclusive se o preço cair para OPD, deve-se supor que o mercado cresça tanto para A 

como para B, em função de um acreditar que a quantidade produzida do outro é limitada 

e assim o cliente que naõ encontrar o produto no outro corre para aquela empresa que 

tem o produto (FERGUSON, 1988. p.376).  

Em Bilas (1987, p.274) isto acontece porque a hipótese básica é que cada 

vendedor está condicionado pelo fato de não poder abstecer o mercado inteiro devido à 

limitação desua capacidade produtiva. Isto foi descrito por Edgeworth quando admitiu: 

A quantidade do produto para esta empresa é dada por AO e sua demanda dada pelo 

preço: ; sendo que c = é a produção desta empresa. O trecho 

representado por OB que representa ¾c indica a produção limitada do outra empresa, 

descrito aqui em trechos anteriores.  

Supondo que a empresa A entre primeiro no mercado, de acordo com o gráfico 

6, produzirá e negociará OM unidades, vendendo cada uma delas pelo preço de 

monopólio OPM, logo terá maior lucro indicado pelo espaço geométrico do gráfico 6 

OMEPM(FERGUSON, 1988.p.377) (BILAS,1987.p.275) (EDGEWORTH,1925.p.120).  
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O jogo tem início quando a empresa B resolve entrar no mercado nesse 

momento, supondo que A nunca fará alteração no preço de venda. Como estratégia para 

conseguir o mercado, a empresa B adota um preço levemente abaixo daquele oferecido 

por A e vende a produção máxima possível indicada por OC’. Isto parece fácil de 

deduzir quando se tem o preço do concorrente e acreditando que não haverá mudança, a 

empresa B coloca e tenta vender o máximo possível, antes que a empresa A reaja no 

jogo. 

O jogo recomeça quando A reavalia sua situação no mercado e adota a mesma 

estratégia do concorrente acreditando que este não mudará seu preço, ou seja, a empresa 

A reduz levemente o preço para reconquistar os clientes perdidos para B. Segue a 

disputa com ambas empresas avaliando e reavaliando o mercado, colocando o seu preço 

poucos valores abaixo do concorrente , até que, segundo Edgeworth (1925,p.121) as 

empresas atinjam o menor preço possível para que ambos possam vender a produção 

total. 

Uma dedução simples está no fato observado por uma das empresas com relação 

ao nível de preço proposto pelo concorrente. No âmbito OPM indicado no gráfico 6, a 

outra empresa vende toda a sua produção. Então, uma delas resolve aumentar levemente 

o preço e consegue vender sua produção total e ter lucro. Recomeçando o jogo, a outra 

empresa que ficou sem parte do mercado também aumenta o preço, consegue vender 

sua produção total e ter lucro.  

Chega em um determinado momento em que uma delas percebe que se reduzir o 

preço levemente, conquista o mercado e tem lucro maior que o do concorrente. Nesse 

momento, a outra empresa faz o mesmo e o jogo continua. 

Para Fiani (2009, p.141-2) se uma empresa adotar o preço ligeiramente menor 

que a outra, seus lucros aumentarão, logo será mais lucrativo para o concorrente reduzir 

o preço com uma margem menor que a outra e obter maior lucro. Esta sequência segue 

em uma disputa de aumento e redução de preço para conquistar o mercado e ter lucro 

máximo. O resultado é que não existe equilíbrio de Nash em estratégias puras no 

modelo de Bertrand com restrição de capacidade e isto foi percebido por Edgeworth. 
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2.6 Modelo de von Neumann(1928) 
 

Antes de abordar von Neumann, é importante fazer um resgate do que foi dito 

até aqui sobre a Teoria dos Jogos e sua importância no contexto atual das ciências 

administrativas e sua preocupação com a identificação de modelos que permitam a 

análise do fato e a tomada de decisão. 

Os estudos sobre o assunto tem apontado os estudos de Cournot (1838) quanto 

tratou da identificação de solução para o equilíbrio no fornecimento de água mineral em 

um mercado de duopolio. Em seu modelo ele definiu uma hipótese de trabalho 

considerando que a quantidade de oferta dos empresários eram fixas, sendo que uma 

empresa participante sempre acreditava que a outra ofertava uma quantidade fixa 

porque era tudo o que poderia produzir. Dessa maneira, caso entrasse mais um 

participante no mercado, esse era dividido em quatro partes. Porém o resultado final de 

divisão do mercado de água mineral era de que cada um na realidade ficari com o 

máximo de um terço da demanda total. 

Bertrand em 1883, analisou o modelo proposto por Cournot com o sentido de 

provar a sua hipótese porque acreditava que ela tinha sido formulada considerando a 

quantidade e não o preço. Na sua visão, os empresários poderiam manipular o preço 

para poder conquistar o mercado. Em termos práticos, sua teoria mostrou que o jogo na 

disputa pelos clientes estava fundamentado no preço, pois o equilibrio matemático 

poderia existir e na prática não acontecer. 

Zermelo (1913) ficou o título de ter criado a moderna Teoria dos Jogos. 

Matemático alemão, desenvolveu importante trabalho na área da teoria dos conjuntos e 

axiomas. Aplicando a técnica de indução reversa, Zermelo demonstrou que o jogo de 

xadrez apresentava uma solução partindo de qualquer posição das peças do tabuleiro, 

pois um dos jogadores tem sempre uma estratégia vitoriosa sem levar em conta o que o 

outro jogador possa fazer (FIANI, 2009. p. 35). 

Borel (1921) mostrou que a Teoria dos Jogos estava presente em um jogo de 

pôquer e foi o primeiro na formulação atua. Uma estratégia mista ao encontrar a solução 

minimax para duas pessoas de jogos com três ou cinco estratégias possíveis. 

Inicialmente, ele afirmou que jogos com muitas estratégias possíveis não têm soluções 

minimax, mas em 1927, considerou esta uma questão em aberto porque ele tinha sido 

incapaz de encontrar uma situação contrária que servisse de exemplo (WALKER, 

1985). 
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Em seguida este capítulo apresentou a teoria de Edgeworth que comprovou a 

teoria de Bertrand sobre o modelo de Cournot quanto ao  ponto de vista do empresário 

em manter o preço constante para mostrar que este não era a variável deste jogo. No 

modelo descrito por Edgeworth, o empresário informa o preço para o mercado e outro 

também. Com o andamento das vendas um deles acredita que o preço será mantido e 

reduz o preço sensivelmente para conquistar a outra parte do mercado. Diante dessa 

estratégia, a disputa tem início sob à luz da Teoria dos Jogos. A outra empresa 

percebendo que o mercado está indo para o concorrente, reduz o seu preço para um 

nível ligeiramente abaixo do outro. O próximo passo estratégico é a outra empresa fazer 

o mesmo.  

Esse cenário sobrevive com redução de preço até que se atinja um limite em que 

a outra empresa percebe que se aumentar pode conquistar um pedaço do mercado do 

outro. Isto acontece porque a quantidade de oferta da outra empresa é limitada e não 

pode atender todo o mercado. 

Diante das colocações até aqui, este capítulo está interligado com os demais para 

mostrar as possibilidades de aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas. No 

seu enfoque mais geral procura evidenciar os conceitos de Teoria dos Jogos e de Gestão 

de Pessoas, destacando o primeiro como uma ferramenta de gestão para o segundo 

conceito. Uma vez formulado um jogo para definir o perfil dos agentes racionais 

envolvidos, apontar as alternativas de escolha possíveis naquele problema em questão, 

que pode envolver o chefe e subordinado ou mais e menos salário ou registro em 

carteira e trabalho informal. 

John von Neumann (1903 – 1957), matemático húngaro naturalizado americano 

na década de 1930, é um profundo conhecedor de lógica. Foi o pioneiro a criar uma 

linguagem de computação propondo que as instruções, lidas na época por cartões 

perfurados, fossem gravadas na memória do computador; o que faria com que sua 

execução e leitura fossem mais rápidas, uma vez que se davam eletronicamente. 

Neumann contribuiu para a construção dos computadores de forma grandiosa, pois, 

ainda hoje a maioria destas máquinas seguem o modelo inventado por ele. 

Em 1940, von Neumann escreveu o seu primeiro artigo relevante sobre jogos, 

intitulado Theory of Games I, general foundations, cujo objetivo era, segundo os 

autores, “mostrar adequadamente que os problemas típicos do comportamento 

econômico são rigorosamente idênticos às soluções matemáticas de certos jogos de 

estratégia”. Em seguida publicou o artigo, Theory of Games II, decomposition theory, 
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tentando sintetizar o seu trabalho sobre teoria de jogos. Já anteriormente tinha 

escrito Zur Theorie der Gesellschaftsspiele, em 1928 e em 1937   A General Economic 

Equilibrium. 

No artigo publicado em 1928, ele demonstra que a solução para jogos de soma 

zero pode ser determinada utilizando técnicas matemáticas. Os jogos de soma zero são 

aqueles em que o ganho de um jogador representa necessariamente uma perda para o 

outro (FIANI, 2009. p.35). 

Os jogos de soma zero seriam analisados com maior profundidade no livro The 

Theory of Games and Economic Behavior, publicado em 1944 escrito juntamente com 

Oskar Morgenstern. Muitos artigos sobre a Teoria dos Jogos foram escritos durante a II 

Guerra Mundial por um grupo de estudiosos da universidade de Princeton. Isto não é 

coincidência, quando visto de uma perspectiva mais ampla da história intelectual já que 

grande parte do apelo e da promessa da Teoria dos Jogos é derivado de sua posição nos 

fundamentos matemáticos das ciências sociais. Neste século, grandes avanços nos 

ramos mais fundamentais e teóricos das ciências físicas criaram um dilema nuclear que 

ameaça a sobrevivência de nossa civilização (MYERSON, 1997.p.1).  

Von Neumann é considerado o pai da teoria de jogos em parte devido à 

demonstração do teorema minimax, em 1926. Este teorema constata que todo o jogo de 

duas pessoas, de soma zero e finito, tem estratégias mistas ótimas e estabelece uma 

solução racional para um conflito (jogo) definido com exatidão, no qual ambas as partes 

estão convictas de que não podem escolher nenhuma estratégia melhor para alcançar o 

seu objetivo, devido à própria natureza do conflito. Este teorema aplica-se a vários 

jogos de entretenimento, desde os mais triviais, como o “par ou ímpar” ou quatro em 

linha, até aos mais complexos, como o xadrez (CHIANG,1982, p.663). 

 

2.7 Modelo de Oskar Morgenstern ( 1902 – 1977) 
 

Matemático alemão, publicou um único trabalho individual com o titulo: On the 

Accuracy of Economic Observations em 1950. Seu trabalho mais célebre foi em 

conjunto com Von Neumann no campo da Teoria dos Jogos e também criando a teoria 

da escolha sob incerteza. Mesmo com o conhecimento profundo em matemática, não o 

fez abandonar o espírito universalista de grandes pensadores como foi demonstrado nos 

estudos de problemas econômicos com base na Teoria dos Jogos. Isto foi feito em 
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conjunto com Oskar Morgenstern, pois não encontraram na matemática como 

representar problemas de comportamento envolvendo mais de três sujeitos. 

 

 

2.8 Modelo de Von Newmann e Morgenstern (1944) 
 

No prefácio da primeira edição do livro Theory of Games and Economic 

Bahavior, os autores escrevem: 

 

This book contains an exposition and various applications of a 
mathematical theory of games. The theory has been developed by one 
of us since 1928 and is now published for the first time in its entirety. 
The applications are of two kinds: On the one hand to games in the 
proper sense, on the other hand to economic and sociological 
problems which, as we hope to show, are best approached from this 
direction (VON NEWMANN ; MORGENSTERN , 1944). 
 
 

Com toda razão os autores propunham demonstrar a aplicação da Teoria dos 

Jogos no sentido mais estrito da palavra, que trata exclusivamente de jogo ou disputa. A 

outra apresentação teórica ficou restrita aos problemas econômicos e sociológicos, cuja 

aplicação é amplamente discutida e aplicada em diversos campos do conhecimento, 

como o caso deste trabalho que aborda a aplicação na Gestão de Pessoas. 

Ferguson (1988, p.384) considera que durante certo tempo, o mais excitante dos 

novos desenvolvimentos sobre teoria econômica foi a Theory of Games and Economic 

Behavior, porque acredita que a Teoria dos Jogos é mais relevante ao estudo dos 

problemas específicos de negócios do que a teoria geral.  

Pimentel (2007,p.60-1) desenvolveu o Teorema Minimax no qual demonstrava 

que em jogos de dois jogadores há sempre um curso racional de ação, ou seja um jeito 

ótimo de jogar, desde que os interesses dos jogadores sejam completamente opostos.  

O termo jogo  pode ter um lado pejorativo, mas indica que há um ambiente de 

disputa, como observado no modelo pioneiro de Cournot, depois em Bertrand, 

Edgeworth e tantos outros. Sempre que se tem uma disputa no contexto, pode-se aplicar 

os conceitos da Teoria dos Jogos para que se possa simular os resultados e ter elementos 

para a tomada de decisão. 

As análises econômicas durante muito tempo analisaram problemas de 

comportamento econômico para formular teorias e encontrar alternativas para a solução 
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de tais problemas, sobretudo aqueles que estão relacionados ao  esforço do indivíduo 

para obter um máximo de utilidade, ou, em no caso do empresário, um máximo de lucro 

(VON NEWMANN; MORGENSTERN,1944. p.1). Os autores consideram que 

primeiro temos que encontrar de que forma a Teoria dos Jogos pode ser relacionada 

com a teoria econômica e quais são os seus elementos comuns. 

Neste sentido, a melhor maneira é mostrar brevemente a natureza de alguns dos 

problemas econômicos fundamentais de tal modo que os elementos comuns sejam 

percebidos claramente. Isto não quer dizer que o modelo seja artificial apenas porque se 

descreve uma situação em que a aplicação da Teoria dos Jogos se torna evidente. Para 

evitar este viés, pode ser adotada a Teoria dos Jogos de estratégia, considerada pelos 

autores (VON NEWMANN; MORGENSTERN, 1944, p. 1-2) o instrumento adequado 

para desenvolver uma análise da teoria do comportamento econômico. 

Von Newmann e Morgenstern (1944, p.13) recorrem ao tradicional modelo de 

oligopólio para exemplificar o seu modelo, embora tenham tantas outras situações sobre 

comportamento econômico descritos no seu livro: 

 

 

The fact that every participant is influenced by the anticipated 
reactions of the others to his own measures, and that this is true for 
each of the participants, is most strikingly the crux of the matter (as 
far as the sellers are concerned) in the classical problems of duopoly, 
oligopoly, etc. When the number of participants becomes really great, 
some hope emerges that the influence of every particular participant 
will become negligible, and that the above difficulties may recede and 
a more conventional theory become possible. These are, of course, the 
classical conditions of “free competition. (VON NEWMANN E 
MORGENSTERN, 1944, p.13) 
 
 

O contexto do jogo está descrito no fato de que há uma competição entre os 

participantes e as ações individuais afetam os demais e vice-versa. Não é possível que 

um participante, seja ele consumidor, empresário, governo ou no caso específico desta 

pesquisa em Gestão de Pessoas, o chefe e o subordinado ou o desejo por mais salário ou 

por ter mais benefícios. Em todas estas situações se vive o conflito para que sejam 

maximizados a utilidade para todos os participantes. 
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2.9  Modelo com base no Cara ou coroa 
 

Nas páginas 140 até 150, Von Newmann e Morgenstern descrevem o seu 

modelo com base na teoria do  jogo de soma zero para duas pessoas usando o conhecido 

Cara ou Coroa. Quando o jogo é disputado contra um adversário, pelo menos, 

moderadamente inteligente, o jogador não irá tentar descobrir as intenções do 

adversário, mas vai se concentrar em evitar que suas próprias intenções sejam 

descobertas pelo oponente, então, o mais natural a fazer é jogar de forma irregular 

“cara” e “coroa” em jogadas sucessivas.  

Uma vez que o interesse é descrever a estratégia em um jogo de fato é preciso 

discutir as etapas de um jogo e não de uma série de jogadas sucessivas. Então, esta 

estratégia pode ser descrita da seguinte forma: 

 

 A estratégia de um dos jogadores não é jogar “coroa” e nem de jogar “cara”, 

mas de jogar “coroa” com a probabilidade de ½  e “cara” com a probabilidade de ½. 

 

Seria muito interessante supor que, para se proteger do prejuízo, ao jogar 

moedas de um centavo de correspondência de forma racional o jogador pudesse, antes 

de sua escolha em cada jogo, escolher de alguma forma em ter a probabilidade de 50% 

para jogar “cara” ou “coroa”. Nesse sentido, Von Newmann e Morgenstern (1944, 

p.144) concluem que qualquer que seja a estratégia do adversário seguinte, a expectativa 

do jogador para o resultado do jogo será zero. 

 

 
 

Considerando como payoff o valor de um centavo, conforme dados da tabela 3, 

supondo que a estratégia de A seja se igualar ao jogador B, quando o resultado é Cara 
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isto acontece. Caso não aconteça de ter um resultado Cara ele perde um centavo. Von 

Newmann e Morgenstern (1944, p.146) interpretaram as estratégias possíveis dos 

jogadores da seguinte forma: 

 

 

 
Nesta configuração o jogador não, como anteriormente, escolhe a sua 
estratégia, mas ele joga todas as estratégias possíveis e escolhe 
somente as probabilidades com que ele vai jogá-los, respectivamente. 
Esta generalização encontra a maior dificuldade do caso e não é 
estritamente determinado até um certo ponto: Temos visto que a 
característica desse caso era que ela constituía uma desvantagem 
definitiva para que cada jogador tem suas intenções encontradas por 
seu adversário. Assim, uma consideração importante para um jogador 
em tal jogo é para se proteger contra ter suas intenções encontradas 
por seu adversário. Um jogador que queira jogar uma estratégia para a 
exclusão de todos os outros vai escolher para esta estratégia, a 
probabilidade de 1 e de todas as outras estratégias a probabilidade 
zero. (NEWMANN E MORGENSTERN, 1944, p.146) 
 
 
 

Considerando esse cenário do jogo de Cara ou Coroa, as estratégias possíveis 

podem ser conhecidas por todos os participantes, desde que tenha participado pelo 

menos uma vez de uma disputa como essa. O que um dos jogadores deve fazer é jogar 

várias vezes, quase que ininterruptamente para dificultar que o oponente possa descobrir 

a sua estratégia. O que Von Neumann e Morgenstern fizeram foi adotar o conceito de 

estratégias mistas que definiram como “uma atribuição de probabilidades às estratégias 

puras possíveis, de tal maneira, que a soma das probabilidades para cada participante 

seja a unidade” (NEWMANN E MORGENSTERN, 1944, p.147).  

Inserindo o conceito de probabilidade na análise do jogo, o objetivo de cada 

participante pode não ser estabelecido como a maximização ou minimização de um 

valor em particular, ou seja, deve ser observado o valor esperado do jogo que é 

determinado da seguinte forma: 

 

a) Constrói-se uma matriz de payoff; 

b) Multiplica-se cada elemento da matriz pela probabilidade composta selecionada; 

c) Somam-se todos os resultados dessa multiplicação de todos os elementos da 

matriz. 
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Para facilitar a compreensão, suponha que a probabilidade do jogador A 

selecionar a estratégia correspondente a linha i seja dada por pi. Isto também será 

considerado para a probabilidade do jogador B selecionar a estratégia correspondente a 

coluna j seja dada por qj. Aplicando o raciocínio matemático: piqj é a probabilidade 

composta de que o par de estratégias i,j, seja selecionado (FERGUSON, 1988.p.390). 

Se aij fosse o elemento associado na matriz de payoff, o item b (multiplica-se cada 

elemento da matriz pela probabilidade composta selecionada) deve ser considerado para 

todos os cálculos de piqiaij, isto é, calcular para todos os valores da linha i  e todos os 

da coluna j. 

Com o objetivo de tornar as coisas mais fáceis de serem compreendidas, Von 

Neumann e Morgenstern elaboram um exemplo simulado de jogo com dois jogadores 

que recebem dois cartões, mas na verdade esse jogo foi aplicado para a explicação da 

melhor forma de representar um jogo na forma estratégica. Ele chegou a conclusão de 

que a melhor forma é a extensiva, conforme a figura a seguir: 

 

 
 

Neste exemplo de jogo de cartas simples, suponha que os jogadores 1 e 2 sabem 

que eles vão jogar amanhã, mas hoje cada jogador está planejando suas jogadas com 

antecedência. O Jogador 1 não sabe hoje qual será a cor do seu cartão, mas ele pode 

planejar agora o que ele faria com um cartão vermelho ou que faria se recebesse um 

cartão preto (MYERSON, 1997.p.47).  

Analisando as estratégias dos jogadores na figura 4, em especial o conjunto de 

estratégias possíveis para o jogador 1 neste jogo de forma extensiva é: 
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C1 = (Av, Ab, Dv, Db); sendo: 

Av = aumenta a aposta se o cartão for vermelho; 

Ab = aumenta a aposta se o cartão for preto; 

Dv  = dobrar a aposta se o cartão for vermelho; 

Db =  dobrar a aposta se o cartão for preto. 

Estes movimentos estão indicados na Figura 4 como 1.a ou 1.b, o que indica o 

nó da árvore na forma extensiva do jogo de cartas. Em outras palavras, o contexto 

exposto por Von Neumann e Morgenstern mostra que o jogador 1 tem várias estratégias 

para vencer o jogo, como mostrado na estratégia Av que significa que ele deve 

aumentar a aposta se o cartão for vermelho. Mas ao mesmo tempo, ele pode dobrar a 

aposta se ele for preto, devido à relação entre as estratégias. O modelo elaborado pelos 

autores para a Teoria dos Jogos possui um conjunto muito grande de opções. Nesse tipo 

de jogo há informação perfeita e pode ser representado usando a forma extensiva. 

Antes de seguir na proposta de apresentar um histórico da Teoria dos Jogos e 

justificar a lacuna de tempo existente na redação inicial entre o que foi escrito e o que 

está retratado por alguns autores, é conveniente registrar de forma sintética alguns 

autores e suas teorias que ficaram entre as descobertas de Von Newmann e Morgenstern 

e o próximo autor deste capitulo que é John Forbes Nash Júnior. 

Walker (1985) elaborou uma cronologia para a Teoria dos Jogos, disponível no 

anexo deste trabalho, e vai facilitar muito a vida do pesquisador sobre o assunto e no 

delineamento de seus pensamentos a respeito do assunto. 

 

2.10 Modelo de Nash  

 

John Forbes Nash Jr. nasceu em 1928 e se notabilizou quando ganhou o Prêmio 

Nobel em 1994 juntamente com outros teóricos da Teoria dos Jogos: Reinhard Selten e 

John Harsanyi. É matemático americano e atua na Universidade de Princeton. 

Suas obras versam sobre Teoria dos Jogos, geometria diferencial e equações 

diferenciais parciais. Sobretudo após a premiação, suas teorias têm contribuído muito 

para a identificação de soluções para problemas que derivam de eventos aleatórios e 

eventos movidos por chances e probabilidades de acontecer que estão no interior de 

sistemas complexos da vida diária. Suas teorias são usadas em economia de mercado, 



75 
 

 

computação, biologia evolutiva, inteligência artificial, contabilidade, política e teoria 

militar. 

Antes de ganhar o Prêmio Nobel em 1994, Nash recebeu o Prêmio John von 

Neumann Theory, em 1978 pela descoberta do equilíbrio não-cooperativo que depois do 

Nobel ficou denominado Equilíbrio de Nash. Também ganhou o Leroy P. Steele Prize 

em 1999, importante prêmio no campo da matemática nos Estados Unidos. 

Os jogos de soma zero são aqueles em que o pagamento de um jogador deve ser 

o negativo do pagamento do outro, isto porque um jogador só pode ganhar o que o seu 

oponente perder (CHIANG, 1982, p.648). Isto acontece em um jogo com duas pessoas e 

o seu resultado é uma constante que no caso é valor zero. É como se tivesse 

necessariamente um vencedor como em qualquer disputa. 

Acontece que os jogos de soma zero se apresentavam muito limitados para 

analisar problemas envolvendo questões de interação social. Como instrumentos de 

análise das interações entre indivíduos e organizações da sociedade, em particular na 

economia, por exemplo, havia restrições. Então, era preciso encontrar ferramentas 

teóricas que permitissem analisar uma variedade maior de modelos de interação 

estratégica (FIANI, 2009.p.36). 

John Nash, John C. Harsanyi e Reinhard Selten por terem escritos essas teorias a 

partir de 1940, foi possível entender as relações da Teoria dos Jogos com a participação 

de duas pessoas, três e até de N-pessoas com ou sem informações completa e conhecida 

sobre o evento. 

 

 

2.10.1 Descrição do modelo de Nash 
 

Para melhor descrever o modelo de Nash e assim chegar à  teoria máxima que é 

o Equilíbrio de Nash, fica mais fácil a identificação de um tipo teórico e depois dos 

demais. 

 

2.10.2 Equilíbrio no jogo com N-pessoas 
 

Na definição do próprio John Nash: 
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One may define a concept of  n-person game in wich each 
player has a finite set of pure strategies and in which a definite 
set of payments to the n players corresponds to each n-tuple of 
pure strategies, one strategy being taken each player. (NASH, 
1949) 

 

 

Pode-se definir um conceito de um jogo de n-pessoas no qual cada jogador tem 

um conjunto finito de estratégias puras e em que um conjunto definido de pagamentos 

aos N jogadores corresponde a cada n-tupla [lista finita] de estratégias puras, uma 

estratégia que está sendo tomada para cada jogador. 

 Para definir jogos de n-pessoas Davis (1973, p.147-8) apresenta uma publicação 

feita em 20 de outubro de 1968 no The New York Times com o título: “Maneira 

antiquada de escolher um Presidente na era  Idade Espacial” que tratava do papel que 

o colégio eleitoral americano desempenhava nas eleições. A argumentação dos 

jornalistas era de que os eleitores de Estados maiores tinham vantagens sobre os de 

Estados menores, mesmo considerando que havia dois votos senatoriais para cada 

estado independente do tamanho. O autor do texto jornalístico, de acordo com Davis, 

comparava Nova York com Alasca, sendo que o primeiro levava vantagem sobre o 

segundo por que tinha mais eleitores e dessa forma a vantagem ficava para os Estados 

maiores. Logo, a maior influência é exercida pelos estados que têm mais votantes, além 

das oportunidades de ir para as urnas serem diferentes para cada eleitor de Nova Iorque 

ou do Alasca. Davis (1973, p.147) propõe então que o problema seja visto da seguinte 

forma: 

 

(...) Admitamos que um Estado tenha 120 votos no colégio 
eleitoral, que três Estados tenham 100 votos e que um Estado 
tenha 10 votos. Ora, o Estado que dispõe apenas de 10 votos 
está inteiramente privado de força e dela estão privados também 
os eleitores desse Estado... (DAVIS, 1973, p.147) 

 

 Conclusão: qualquer que seja o voto final, os eleitores do Estado pequeno não 

podem interferir. Vendo a eleição com um tipo de jogo, o autor propõe um segundo 

problema sugerindo que os jogadores recebam números que possam refletir a sua força 

eleitoral. Sendo que: 
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Eleitores = jogadores (eles que participam da decisão de ter um outro candidato 

representante no governo); 

Candidatos = estratégias (cada candidato tem uma proposta ou plataforma de governo, 

então, ele representa a estratégia do eleitor para vencer a disputa de eleger um ou outro 

para ser seu representante);  

Vantagens = resultado da eleição (depois de contado os votos, o eleitor vencedor foi 

aquele que conseguiu eleger a melhor estratégia, ou seja, o melhor candidato);  

 

 Esse é um típico jogo com N pessoas, ou seja, possui mais de dois jogadores ou 

participantes. É importante destacar que no jogo com N pessoas e uma delas deixa de 

cooperar, não é possível apenas um deles se valer de suas estratégias para vencer. Dessa 

forma, o jogador tem um poder potencial que requer a cooperação de outros para 

concretizar-se, sendo uma das funções básicas da Teoria dos Jogos com N pessoas 

(DAVIS, 1973. p.152). 

 Seguindo a definição dada por Nash, o jogo com N pessoas é aquele em que 

todos possuem um conjunto finito de uma série finita de estratégias alternativas. Ele 

termina o texto admitindo que quando se trata de um jogo de soma zero podem existir 

dois pontos de equilíbrio. Nash recorre ao teorema do ponto fixo para expor seu ponto 

de vista sobre a existência de um equilíbrio.  

 Esse teorema foi criado por Shizuo Kakutani em 1941 e ficou conhecido como 

Teorema do Ponto Fixo. Este teorema possui a função de definir funções de valor, 

fornecendo condições suficientes para um conjunto de função com valor definido em 

um subconjunto, convexo compacto de um espaço euclidiano de ter um ponto fixo. Isto 

é, um ponto que é mapeado para um conjunto que o contenham.  

Em Teoria dos Jogos, John Nash usou o teorema para provar que no jogo do Hex 

– que é um jogo de tabuleiro jogado em uma grade hexagonal, teoricamente de qualquer 

tamanho e de diversas formas possíveis, mas tradicionalmente como um losango 11x11 

– existe uma estratégia vencedora para as peças brancas.  

 

2.10.3 Equilíbrio de Nash 
 

Campbell e Miller (2007, p.540) consideram que o Equilíbrio de Nash é um dos 

conceitos fundamentais na teoria de jogos mais utilizados para prever o resultado de 
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uma interação estratégica nas ciências sociais. Um jogo (de estratégia ou normal) é 

composto por três elementos:  

 

1) conjunto de jogadores; 

2) conjunto de ações (ou estratégias puras) disponíveis para cada jogador; 

3) retorno (ou utilidade) da função de cada jogador ou payoff. 

 

O payoff é o pagamento ou recompensa que o jogador recebe pelo resultado 

obtido pelo sucesso, quando sua estratégia deu o resultado o positivo, ou o fracasso 

quando usa estratégia gerou um resultado negativo, em outras palavras quando teve 

prejuízo no jogo. 

A estratégia pura no Equilíbrio de Nash é uma ação com a propriedade de que 

nenhum jogador pode obter um maior retorno por desviar unilateralmente desta ação 

escolhida. Assim,  para cada jogador existe um conjunto de estratégias puras 

disponíveis e uma vez escolhida uma estratégia e feito a jogada, não é possível prever 

seu retorno sem a participação do outro jogador (MYERSON, 1997, p.46).  

Fiani (2009, p.93 e 104) define o Equilíbrio de Nash como sendo uma 

combinação de estratégias em que cada estratégia é a melhor resposta possível às 

estratégias dos demais jogadores, e isso é verdade para todos os jogadores e o conceito 

de Equilíbrio de Nash se aplica muito bem em situações em que os agentes não teriam 

estímulos para mudar suas decisões. Para melhor explicar essa situação utiliza o 

exemplo do jogo de coordenação de padrão tecnológico, reproduzido no Quadro 3.  
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Neste exemplo duas empresas estão na disputa pelo mercado e devem tomar 

uma decisão que para uma delas envolve fabricar ou não um sistema operacional 

denominado SysOp. A outra  precisa decidir se deve ou não atualizar o seu sistema 

AntiVirus. Sabe-se que as empresas não trocam informação entre si para tomar a 

decisão, porém se deixar de tomar a decisão ambas terão prejuízo. 

O equilíbrio de Nash está na decisão combinada da estratégia: Desenvolver e 

Atualizar e outro equilíbrio na combinação Não desenvolver e Não Atualizar. Em 

qualquer dos dois casos, as estratégias são as melhores respostas umas às outras. As 

duas estratégias não podem ocorrer ao mesmo tempo (FIANI, 2009, p.104). 

Para ajudar na compreensão deste conceito do Equilíbrio de Nash, considere 

uma situação em que estejam dois participantes com as estratégias definidas por A e B, 

com os payoffs definidos em 0, 1,2. Conforme matriz de payoff a seguir: 

 

 
 

Este jogo é lido da seguinte forma: o jogador 1 escolhe uma linha, o jogador 2 

escolhe uma coluna, e os payoffs resultantes são indicados entre parênteses, sendo o 

primeiro número do parênteses correspondente ao retorno ou ganho ou payoff do 

jogador 1 e o segundo número do jogador 2. Se os jogadores escolhem diferentes 

estratégias, cada um receberá um payoff de 0, conforme mostrado no Quadro 4 com a 

indicação da relação entre a estratégia A (representada na linha) com a estratégia B 

(representada na coluna). Se ambos escolherem a estratégia A, cada um deles receberá 

payoff de 2. Porém se ambos escolherem a estratégia B, cada um deles receberá payoff 

de um.  

A estratégia (B, B) é um equilíbrio, uma vez que a escolha da estratégia A por 

qualquer um dos jogadores resultaria em uma menor para o jogador que fizesse tal 

escolha. Da mesma forma, a estratégia (A, A) é também um equilíbrio e com payoff 

maior (CAPBELL; MILLER, 2007. p.540). 
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É importante destacar que o Equilíbrio de Nash nem sempre acontece com 

resultados considerados excelentes para um determinado jogo. Em determinadas 

disputas pode haver Equilíbrio de Nash com resultados ruins para ambos, mas desde 

que represente a melhor estratégia escolhida dentre as opções apresentadas para os 

jogadores o resultado é considerado bom para ambos.  
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CAPÍTULO 3 – GESTÃO DE PESSOAS 
 

 

A Gestão de Pessoas envolve recrutamento e seleção, remuneração, 

administração de cargos, administração de salários, higiene e segurança no trabalho, 

relações no ambiente de trabalho (MASIERO, 2009, p. 114) (KOVALESKI; 

DERGINT; PIMENTA, 2004. p. 2512).  

 Na relação com a Teoria dos Jogos, o embate entre organização e trabalhador 

está no desejo diferente de ambos, sendo que o primeiro busca o melhor resultado 

(geralmente representado pelo lucro) e o segundo deseja o maior salário possível para 

poder realizar seus desejos de consumo.  

A Gestão de Pessoas visa à valorização dos profissionais e do ser humano.  Com 

isso, o papel do ser humano na organização, a fim de torná-los competentes para atuar 

em suas atividades como colaboradores (SOVIENSKI; STIGAR, 2008. p. 54). Uma vez 

que esteja presente um ser humano na organização desenvolvendo suas tarefas de 

acordo com o que aprendeu ou sabe fazer, está presente também seu temperamento, 

suas angústias, sua satisfação naquele momento com o trabalho ou com o ambiente de 

trabalho na organização, além de outras influências pessoais. Isto pode levar a 

resultados satisfatórios ou não quando se trata da qualidade na execução de sua tarefa.  

Neste sentido, a Teoria dos Jogos se torna uma aliada importante para 

representar essa situação em que o trabalhador pode escolher executar bem ou não a 

tarefa que lhe foi atribuída. A motivação gerada por um salário maior, pode fazer com 

que ele faça a tarefa com mais qualidade. Se for menor, do que deseja ou do quanto 

preenche suas necessidades pode executar o trabalho com menos determinação.  

O mercado de trabalho é muito complexo em função do número de variáveis 

envolvidas e do contexto econômico. Caso o momento do mercado de trabalho seja 

promissor para contratação, as reivindicações ficam em torno de maiores salários, uma 

cesta maior de benefícios e, quando está em momento de retração, as reivindicações se 

resumem à estabilidade no emprego e na manutenção do que foi conquistado. Em 
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alguns momentos mais críticos, as reivindicações podem ser mitigadas, pois a 

estabilidade e a permanência no emprego se tornam cruciais em momento de recessão 

(SIMONSEN; CYSNE, 1995. p. 294-295). 

A organização que pretende disputar ou se manter na liderança do mercado onde 

atua precisa que todas as suas áreas funcionais ocupem posição estratégica. Uma dessas 

áreas é a de Gestão de Pessoas. O departamento de Recursos Humanos passou de um 

simples departamento de pessoal para um agente de transformações na organização, 

provocando mudanças e oferecendo sustentação  (CLARO; NICKEL, 2002, p.27).  

A Gestão de Pessoas dentro da organização representa um desafio por causa da 

natureza do relacionamento entre as pessoas e a organização. As pessoas possuem 

necessidades e desejos que podem ser palpáveis como um salário elevado para que 

possam transformar aquele ganho financeiro em realização pessoal com a compra de 

uma maior quantidade de bens possíveis. E seus desejos e necessidades podem ser 

imateriais e abstratos, demonstrado com o reconhecimento de seu trabalho representado 

por uma foto com a denominação funcionário do mês.  

    

O desenvolvimento da organização está diretamente relacionado à sua 

capacidade em desenvolver pessoas e ser desenvolvida por elas. Essa premissa origina 

uma série de reflexões teóricas e conceituais acerca da aprendizagem da organização e 

das pessoas e como elas estão inter-relacionadas (DUTRA, 2002. p.16).  

Na Administração Cientifica e na Administração Clássica, a tarefa era objeto da 

administração. O individuo era parte do processo e os gestores não tinham uma 

preocupação com o seu estado de humor, conhecimento, necessidades, processo de 

aprendizagem ou qualquer outra questão que não fosse a sua obrigação de gerar o 

produto que lhe era cobrado.  

 

 

Quadro 5 – Cronologia da Gestão de Pessoas de 1513 à 1990 

Data Autor e teoria 

1513 Maquiavel, nos discursos, aborda o princípio da unidade de comando: 

“É melhor confiar qualquer expedição a um único homem de 

habilidade comum ao invés de dois, apesar de serem homens de maior 
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mérito, e ambos com capacidade igual”.  

1776 Adam Smith A Riqueza das Nações discute qual a melhor 

organização de uma fábrica de alfinetes, o que torna a afirmação mais 

famosa e influente da racionalidade econômica do sistema fabril e a 

divisão do trabalho. 

1832 Charles Babbage explana sobre a economia de Máquinas e 

Manufatura e antecipa muitas das noções de movimento da 

administração científica, incluindo “princípios básicos da gestão”, 

como a divisão do trabalho.  

1902 Vilfredo Pareto torna-se o “pai” do conceito de “sistemas sociais”; 

suas noções sociais viria a ser aplicado por Elton Mayo e as relações 

humanas em um contexto organizacional 

1913 Hugo Munsterberg  introduziu a psicologia aplicada nas organizações 

e do uso de testes de seleção de pessoal 

1926 Mary Parker Follett introduziu a lei da situação: é a situação concreta 

que deve determinar o que é certo e o que é errado e toda decisão é 

um momento de um processo e se torna importante conhecer o 

contexto desse processo. 

1933 Elton Mayo publica Problemas Humanos de uma Civilização 

Industrial, o primeiro grande relatório sobre os estudos da fábrica de 

Hawthorne, a primeira chamada para um significativo movimento de 

relações humanas. 

1938 Chester I. Barnard publicou As Funções do Executivo. Nessa sua 

análise sociológica das organizações, incentivou e prenunciou a 

revolução pós-guerra em pensar sobre o comportamento 

organizacional e a Teoria da Cooperação na organização. As pessoas 

têm limitações pessoais, biológicas, físicas e psicológicas. Elas 

precisam superá-las por meio de trabalho conjunto. 

1943 Abraham Maslow propõe “hierarquia das necessidades” que aparece 
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pela primeira vez na revista Psychological Review, o artigo “Uma 

Teoria da Motivação Humana”. 

1990 Sally Helgesen cria um diário de estudos de como líderes mulheres 

tomam decisões, recolhem e difundiu informação nas organizações. 

Helgesen sugere que “as mulheres podem ser o novo japonês” da 

gestão no livro Female Advantage.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em A Chronology Organization Theory (Gulick, 

org. 2009)  

 

As pessoas possuem perfis diferentes entre si e comportamentos que podem 

sofrer alteração à medida que ocorrem disputas para uma promoção, mudança na 

estrutura hierárquica e na cultura da organização. Situações que podem ter sido geradas 

por uma fusão ou simplesmente pela venda da empresa para outro proprietário, pela 

disputa na manutenção do emprego, aumento de salário, mais benefícios entre outros.  

Esses e outros conflitos são objeto de estudo da Teoria dos Jogos em função de 

se poder aplicar um modelo com relações esquematizadas de possibilidades de tomada 

de decisão em consideração a um conjunto de possibilidades que estão em jogo no 

momento da disputa entre o trabalhador e a organização.  

As mudanças ocorrem de forma acelerada em todos os campos da organização 

em especial na Gestão de Pessoas, particularmente com a saída gradativa da Sociedade 

Industrial para a Sociedade da Informação e do Conhecimento. Os modelos de gestão 

até então vigentes na Era Industrial eram unicamente orientados a partir dos interesses 

da organização que serviam de guias e tutores da vida profissional de cada empregado, 

de acordo com as necessidades da organização (KOVALESKI; DERGINT; PIMENTA, 

2004,  p. 2509). 
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Figura 5: Estrutura Conceitual de Recursos Humanos 

 
 

Na figura 5 está representada a amplitude da estrutura conceitual da 

administração de recursos humanos a partir dos conceitos citados na coluna de Recursos 

Humanos e Sistemas Práticos e Mudanças Organizacionais. Isso ilustra o tamanho do 

desafio de uma organização que tenha muitos funcionários. 

 De acordo com Masiero (2009,p.115), uma empresa de porte médio possui uma 

média de 100 a 499 empregados se for do ramo da indústria e de 50 a 99 empregados se 

pertencer ao setor de serviços ou comércio.  
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3.1 Resumo histórico da Gestão de Pessoas 
 

 

Este item tem como objetivo mostrar de forma resumida a evolução dos principais 

conceitos que permeiam a Gestão de Pessoas a partir da exposição de autores que 

trataram de assuntos ligados ao indivíduo, com a expectativa de deixar de lado o 

conceito mecanicista de que o individuo era mais um insumo na organização, ou seja, 

como um recurso a ser administrado desprovido de qualquer sentimento ou de reações 

vindas do seu meio que não interferiam no seu processo produtivo (DUTRA, 2002, 

p.15).  

 

3.1.1 Hugo Munsterberg (1863-1916) 
 

Foi o pioneiro na área de pesquisas com o tema Psicologia industrial que 

atualmente é denominada Psicologia Organizacional. Essa área trata de fenômenos 

psicológicos presentes nas organizações, mais especificamente sobre os problemas 

organizacionais ligados à Gestão de Pessoas. Também pode ser encontrada com a 

denominação de gestão de recursos humanos. 

Hugo Munsterberg nasceu na Alemanha e também desenvolveu trabalhos 

ligados ao cinema. Ele relacionou as habilidades dos novos empregados com as 

demandas de trabalho da organização. Sua psicologia e eficiência industrial estavam 

diretamente ligadas às propostas de Taylor e resumiam-se em três pontos principais: o 

melhor homem, o melhor trabalho e o melhor resultado. 

Com relação ao ambiente de trabalho e ao trabalho desenvolvido pelas pessoas 

na época de Munsterberg, a psicologia da época se apoiava em dois aspectos 

fundamentais: análise e adaptação do trabalho ao trabalhador e análise e adaptação do 

trabalhador ao trabalho. 

Atualmente a Psicologia industrial passou a ser denominada Psicologia 

Organizacional, com o objetivo de fazer com que as pessoas na organização promovam 

níveis de excelência de qualidade por toda a organização. Suas atividades principais 

são:  

 

 Analisar cargos e salários; 

 Realizar seleção e recrutamento de novos funcionários; 
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 Aplicação de testes psicológicos (atividade exclusiva para psicólogo); 

 Realizar pesquisa sobre os sentimentos e emoções dos funcionários; 

 Organizar o treinamento de habilidades dos profissionais; 

 Organizar um clima organizacional mais eficaz; 

 Resolver situações de conflitos entre funcionários; 

 Projetar sistema de avaliação de desempenho; 

 Avaliar a eficácia de uma prática específica. 

 

A Psicologia industrial se preocupava com a gestão eficiente de uma força de 

trabalho industrial e, especialmente, com os problemas enfrentados pelos trabalhadores 

em um ambiente mecanizado. Com a evolução nas relações do trabalho há uma 

mudança da visão do trabalhador tido anteriormente como máquinas. As empresas 

buscavam o lucro sem pensar que na verdade o ser humano é quem está na linha de 

frente de trabalho. Essa evolução deu espaço para uma nova visão na relação 

trabalhador e organização. Pesquisas atuais mostram recorrentemente que trabalhadores 

satisfeitos produzem melhores resultados (WHITTINGTON; EVANS, 2005, p.119). 

Existem muitos outros fatores que afetam seu desempenho como já relatado 

neste texto: a presença do seu temperamento, suas angústias, satisfação naquele 

momento com o trabalho ou com o ambiente de trabalho na organização, além de outras 

influências pessoais vindas de sua casa, como doenças na família, por exemplo. A atual 

Gestão de Pessoas sabe que o trabalhador reflete esses acontecimentos no resultado do 

seu trabalho e no seu desempenho como um todo (MADRUGA; VENTURINI; 

FAGAN, 2006. p.5-6). 

. O consenso coletivo é de que as organizações oferecem condições  e distribuem 

adequadamente o trabalho, oferecem remuneração atraente, dispõem de líderes eficazes 

e bons ambientes de trabalho. Com isso é mais provável que a organização atinja o seu 

sucesso e transmita isso aos seus clientes (SILVA, 2009.p.5/6) (MADRUGA; 

VENTURINI; FAGAN, 2006, p.9).  

Partindo da junção de duas palavras (psicologia com o significado da ciência do 

comportamento em relação ao ambiente, no caso aqui o ambiente de trabalho; e 

Industrial com o sentido de geração de bens e serviços que tornarão a vida mais 

confortável), a Psicologia industrial estudava o comportamento das pessoas no 

ambiente de trabalho. Considerava também os fatores econômicos, sociais, políticos e 

industriais que afetam o comportamento das pessoas no trabalho (BISEN, 2011.p.2). 
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A mudança da visão da relação entre trabalhador e empregador gerada por 

estudos que mostraram que os resultados da produção eram maiores num ambiente de 

trabalho melhor e com condições mais adequadas para o desenvolvimento. Essa 

importância do ambiente e das condições transformou a Psicologia industrial em 

Psicologia Organizacional.  

 

 

Quadro 6: Definições de Psicologia industrial de autores selecionados 

 

Autor da definição Definição 

C.S. Myres O objetivo da Psicologia industrial não é 

obter uma maior produção, mas  

proporcionar ao trabalhador uma maior 

facilidade em seu trabalho.  

Thomas W. Harrell A Psicologia industrial pode ser definida 

como o estudo das pessoas como 

indivíduos e em grupo e da relação entre 

indivíduo e o grupo.  

Blum and 

Naylor 

A Psicologia industrial é simplesmente a 

aplicação ou extensão de fatos e princípios 

da psicologia para o problema relativo aos 

seres humanos operando dentro do 

contexto do negócio e da indústria.  

Tiffin and McCormick A Psicologia industrial está preocupada 

com o estudo do comportamento humano 

nos aspectos da vida que estão 

relacionados com a produção, distribuição 

e utilização de bens e serviços da nossa 

civilização. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Bisen, 2011, p.2-3 
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3.1.1.1 Características da Psicologia industrial 

 

Estudo Sistemático: preocupado com a obtenção de informação sobre o 

comportamento humano no trabalho e quais são os diferentes fatores que afetam o 

trabalho de um indivíduo, sejam eles pessoais ou relacionados às condições de trabalho; 

  

Pesquisas: a Psicologia industrial não está preocupada com a administração, pois ela é 

parte da pesquisa. Qualquer informação obtida a partir do trabalho devem ser analisadas 

e implementadas pela administração de pessoal; 

 

Funcionamento e Aplicação: está relacionada com a aplicação da informação sobre o 

comportamento humano para os vários problemas da vida humana industrial; 

 

 Processo de trabalho: Ela estuda os variados métodos de realização de operações 

manuais para o melhor aproveitamento e menos desperdício de esforço por meio da 

engenharia humana. 

 

3.1.1.2 Seleção científica dos trabalhadores 

 

A Psicologia Organizacional possui uma série de testes, tais como entrevistas em 

profundidade sistemáticas e testes psicológicos de inteligência, aptidão, habilidades, 

capacidades e interesse de característica pessoal. 

 

3.1.1.3 Divisão adequada do Trabalho 

 

O trabalho deve ser devidamente dividido de acordo com as habilidades, 

competências e aptidões dos trabalhadores para que eles possam se sentir confortáveis e 

satisfeitos. 

Sobre esse assunto, Munsterberg em seu trabalho Psychology and Industrial 

Efficiency em 1913, sugere que os discursos feitos naquela época estavam 

fundamentados na vida moderna industrial que representava um débito para a 

civilização. Isto se devia ao fato do trabalhador não poder ver o produto acabado por 

inteiro diante das regras da divisão do trabalho. Por outro lado, por imposição da 
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modernidade de sua época, o trabalhador era obrigado a se dedicar a uma pequena parte 

do trabalho para o produto final.  

 

 Minimizar o desperdício do esforço humano: estuda os fatores 

psicológicos que causam a fadiga e acidentes, dando sugestões viáveis que 

proporcionem a eliminação do problema, incluindo questões morais e éticas do 

ambiente de trabalho e da vida do trabalhador; 

 

 Promover o bem-estar do trabalho:  a introdução de ambiente de 

trabalho adequado através do qual a satisfação no trabalho aumenta a eficiência 

e também indica mais disposição para o trabalho;  

 

 Reforço das relações humanas: as relações humanas representam a 

relação entre os indivíduos e o grupo em uma organização, assim como o 

comportamento que emerge de suas relações. A maioria dos problemas, que 

surgem nas indústrias, estão ligados às relações humanas. Se os trabalhadores se 

sentem felizes no ambiente, então, provavelmente eles se sentiriam motivados e 

a produtividade poderia ser maior.  A Psicologia industrial fez contribuições 

significativas para enquadrar as técnicas de liderança, a participação dos 

trabalhadores, comunicação entre outros fatores (BISEN, 2011.p.3). 

 

 Relação entre trabalhador e gestor: a Psicologia Organizacional estuda a 

atitude do empregador e dos empregados. Os indivíduos diferem uns dos outros 

quanto ao seu raciocínio, seus pensamentos, comportamento e outros 

parâmetros. Portanto, diferentes medidas podem ser tomadas para resolver o 

problema relativo a cada indivíduo como transferências, promoções, por 

exemplo.  

 Aumentar a produção: partindo dos recursos existentes, é possível identificar o 

problema que atrapalha o processo produtivo e motivar os colaboradores para 

que atinjam as metas da organização. Uma medida muito simples está na seleção 

apropriada do trabalhador, a distribuição adequada do trabalho, a implantação de 

medidas de prevenção de acidentes e de segurança. Com essas atitudes, o 

resultado de aumento da produção será alcançado. 
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3.1.2 Mary Parker Follett (1868 – 1933)  
 

 

Estudiosa de temas relacionados à Escola de Relações Humanas, a norte-

americana é formada em economia, administração, direito e filosofia. Suas ideias 

fizeram surgir a teoria da Lei da Situação definida a partir de uma situação concreta que 

deve determinar o que é certo e o que é errado. Toda decisão é um momento de um 

processo e se torna importante conhecer o contexto desse processo. 

Defendia que o trabalhador quando era dotado de muita responsabilidade se 

desenvolvia com mais rapidez. Estudou as relações individuais dos trabalhadores e 

analisou seus padrões de comportamento. Pioneira na área de gestão e teoria e 

comportamento organizacional, escreveu vários ensaios, artigos e discursos sobre 

democracia e as relações humanas, filosofia política, psicologia, comportamento 

organizacional e resolução de conflitos. Dentre as suas publicações estão: The Speaker 

of the House of Representatives (1896); The New State (1918); Creative 

Experience (1924) e uma póstuma, Dynamic Administration (1942). 

Ela reconheceu a natureza holística da comunidade e apresentou a ideia de 

relações recíprocas para a compreensão dos aspectos dinâmicos do indivíduo em 

relação aos outros, defendendo o princípio definido de Integração ou Não coercitivo de 

partilha de poder com base no uso de seu conceito de Poder com e não Poder sobre. 

 Follett foi pioneira na compreensão dos processos laterais no interior das 

organizações hierárquicas, cujo reconhecimento permitia a formação da Matriz Estilo de 

Organizações. A DuPont, em 1920, aplicou essa teoria que dava importância aos 

processos informais dentro das organizações. A ideia da Autoridade de Especialização, 

que realmente serviu para modificar a tipologia de autoridade desenvolvidas por Max 

Weber, com a sua teoria sobre autoridade em três categorias distintas: Racional-legal, 

Tradicional e Carismática (BARREIROS, 2006). 

 

 Trabalho e Indivíduo: sobre o trabalho na sociedade e como o indivíduo 

participa dele, Follet aponta em seu livro The New State (1918) que a vida 

política da época está estagnada. Capital e trabalho estão virtualmente em 

guerra, as nações da Europa estão disputando espaço umas das outras da forma 
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mais aguerrida possível, chegando a conclusão de que nós ainda não 

aprendemos a viver juntos. Destaca que o século XX tem de encontrar um novo 

princípio de associação. 

 

Essa discussão feita no início do século XX ainda vive, mesmo estando em outro 

contexto onde o capital e a tecnologia se fazem mais presentes na relação de produção. 

Isto mostra que o papel da Gestão de Pessoas se torna mais importante na geração de 

estratégias para a formação da força de trabalho que atua num  ambiente de mais 

tecnologia. 

Nesse sentido, a disputa entre o desejo da organização e do trabalhador se 

tornam elementos presentes na representação da Teoria dos Jogos, no que diz respeito às 

formulações de suas estratégias que abarcam necessidades diferentes.  

Mesmo considerando que os temas emergentes sejam mais específicos em 

alguns estudos como gestão estratégica de pessoas, gestão da diversidade, gestão de 

talentos, Gestão de Pessoas internacional, aprendizagem organizacional, 

responsabilidade social, gestão de gerações e modalidades de trabalho flexível, a busca 

pelo entendimento de uma relação de trabalho, assim como a sugestão de modelos que 

possam exprimir essa realidade, estão cada vez mais presentes nos estudos 

contemporâneos com o espelho refletindo a relação percebida em momentos históricos.  

Ainda em relação a essa abordagem, os temas tradicionais são considerados 

como importantes na Gestão de Pessoas: motivação, compensação, desempenho 

humano, desenvolvimento, aspectos legais e relações de trabalho. Também surgem os 

temas emergentes: a gestão estratégica de pessoas, a diversidade, a internacionalização 

da Gestão de Pessoas, o foco em resultados organizacionais, a tecnologia e o trabalho 

em equipe (BARRETO et.all., 2011, p.216). Com relação ao último item está a 

tecnologia e o trabalho, tema apresentado pela estudiosa Follett em suas publicações no 

início do século XX. 

Autores como Elton Mayo em 1933 e Abraham Maslow em 1943 também deram 

a sua contribuição no sentido de mostrar que havia mais um elemento no processo de 

produção e que o indivíduo não era uma máquina ou equipamento desprovido de 

reações e sensibilidade. Quando publicaram seus trabalhos relacionados ao estudo das 

relações humanas foram precursores na criação de uma teoria das relações humanas 

com forte apelo ao papel do trabalhador dentro do processo de produção.  
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O estado de espírito desse trabalhador refletia diretamente no resultado da 

produção e isto era percebido pelas suas reações diante de situações pessoais comuns, 

que faziam com que os resultados das organizações pudessem ser afetados mesmo com 

o trabalhador sabendo que corria o risco de perder o emprego em função do seu baixo 

desempenho (TERENAS, 2012).  

 

3.2 Estado da Arte em Gestão de Pessoas 
 

Este subitem apresenta os principais conceitos discutidos em Gestão de Pessoas 

apresentados nos artigos dos principais periódicos científicos ligados ao tema e que 

fazem relação ao conteúdo de Teoria dos Jogos como: psicologia do trabalho, 

motivação, remuneração, gestão estratégica de pessoas, retenção de talentos, 

desempenho.  

Este subitem do capítulo inicia sua exposição em uma ordem sequencial partindo 

do tópico sobre a Psicologia do Trabalho, Avaliação de desempenho, Remuneração e 

Motivação, Remuneração e Salário e por fim Gestão Estratégica de Pessoas. 

 

 

3.2.1 Psicologia do Trabalho 
 

A Psicologia do Trabalho e das Organizações, conhecida pela sigla PT&O, é 

considerada uma subárea do conhecimento quanto ao fazer humano. Como objeto de 

estudo, o contexto do trabalho e das organizações representam focos desse estudo e 

podem ser vistos como campo de aplicação ou intervenção quando são chamados para 

dar respostas às questões práticas concernentes a interações entre o comportamento 

humano, o trabalho e as organizações (BORGES-ANDRADE; PAGOTTO, 2010, p.37). 

A Psicologia do Trabalho tem a preocupação de estudar o reflexo do trabalho na 

saúde do trabalhador, assunto que foi sempre esquecido na organização, sobretudo na 

administração mecanicista em que ele era considerado mais um dentre as engrenagens 

do processo de produção. Os estudos sobre a saúde do trabalhador incluem deferentes 

disciplinas tais como: Medicina, Sociologia, Psicologia, Epidemiologia, Engenharia, 

etc., que procuram conhecer o ambiente de trabalho, suas vivências, seus processos 
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repetitivo e o nível de estresse que é submetido para poder atingir a sua meta (SILVA, 

2005, p.30).  

As organizações vivem em ambiente complexo em função da própria 

necessidade da sociedade que também é complexa por causa da diversidade de consumo 

e de desejos. Então a Psicologia do Trabalho tenta entender como o trabalhador se 

comporta no ambiente organizacional e como o próprio trabalho afeta o seu 

comportamento, além dos reflexos que este traz do seu ambiente externo em função do 

relacionamento familiar ou outro grupo social que faça parte (MADRUGA; 

VENTURINI; FAGAN, 2006, p.5).  

O ambiente de trabalho deve ser considerado também como elemento estratégico 

no campo da Psicologia do Trabalho, pois existem algumas premissas básicas para um 

bom ambiente de trabalho que devem ser fomentadas pela Gestão de Pessoas e 

desenvolvidas por todos na organização. O ser humano é o sujeito, o fundamento e o 

fim da vida social (SOVIENSKI; STIGAR, 2008, p. 55). 

A Gestão de Pessoas ainda vive uma relação muito forte com a administração 

mecanicista, relacionando-se pouco com uma administração mais holística em que os 

recursos humanos sejam vistos como elemento integrador do processo de produção e 

que pode fazer a diferença no campo estratégico de crescimento da organização.   

Aprender no trabalho também não é um fenômeno recente, ainda que a forma 

prevalente com que ocorre tenha variado ao longo do tempo, em grande medida em 

função das próprias mudanças históricas nos modos de se organizar o trabalho 

(MORAES; BORGES-ANDRADE, 2011, p.112). A busca pelo melhor resultado e o 

cumprimento de metas estabelecidas pela organização leva o trabalhador a realizar 

múltiplas tarefas para cumprir o que foi estabelecido e ter sucesso dentro da mesma 

organização.  

Há, portanto, um esforço para atingir os objetivos pessoais e organizacionais 

com a atuação de diversas fontes de poder dentro do processo. Torna-se então possível 

representar este conflito no ambiente da Teoria dos Jogos e buscar alternativas que 

permitam uma tomada de decisão que gere um melhor resultado (PRETTO; FILARDI; 

PRETTO, 2010.p.195) (MASIERO, 2009.p.142). 

A busca pelo controle e poder é parte deste processo para obter o melhor 

resultado, de forma a levar o sucesso dentro da organização. Algumas pessoas não 

medem esforços para se apoderar deste poder e  prestígio em detrimento de prejuízos 

morais e éticos que possa deixar pelo caminho (MONTANA; CHARNOV, 2010. 
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p.199). Esse comportamento está presente no mundo das organizações onde a parcela de 

contribuição de trabalho está fracionada ao processo de produção de um bem ou serviço 

dentro do contexto industrial em que vivemos.  Antes da Revolução Industrial e do 

surgimento dos processos fabris, quando o trabalhador fazia a sua peça para uso e 

plantava e colhia seu alimento, não dividia com ninguém esse trabalho, uma vez que o 

processo era único e podia ser realizado por uma pessoa apenas. 

 

3.2.2 Avaliação de desempenho 
 

A avaliação de desempenho constitui uma das tarefas mais importantes para a 

verificação da evolução do trabalhador na organização de acordo com o que 

desenvolve como tarefa e o estabelecimento de propostas estratégicas para que possa 

melhorar e produzir resultados cada vez melhores. Esse é o papel estratégico da Gestão 

de Pessoas. 

Durante as reuniões e encontros informais em uma organização, todos estão 

sendo avaliados de alguma forma. As informações circulam de um lado para outro em 

um processo chamado de rádio peão e o que se quer saber é se estas informações 

podem ser confiáveis ou se são verdadeiras.  (MAUGER; UCHOA; VIEIRA; 

GIORGETTI, 2011. p. 4).  

Da mesma forma, existe o mito entre desempenho e produtividade, sendo o 

primeiro uma questão de habilidade do trabalhador que não depende diretamente do 

recurso que esteja usando para a realização da tarefa. A produtividade está relacionada 

com o meio em que o trabalhador está inserido, o equipamento em uso, a tecnologia, o 

mercado, mudanças organizacionais, dentre outros aspectos que podem interferir no 

resultado do seu trabalho (LUCENA, 1992.p.15).  

O desempenho envolve um conjunto de características pessoais que fazem parte 

do perfil de cada trabalhador e que permite gerar mais ou menos resultado dependendo 

do quanto estas características estejam sendo utilizadas de forma adequada na 

execução da tarefa. Como por exemplo,  o envolvimento e comprometimento podem 

gerar melhores resultados cada vez que o trabalhador mergulha de corpo e alma no 

trabalho (DUTRA, 2002. P.25) (LUCENA, 1992. P.20). 

Como medir este desempenho? Aí entra em cena a avaliação de desempenho 

que estabelece um conjunto de métricas para dizer se o trabalhador está ou não dentro 
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dos parâmetros que a organização exige para o desempenho daquela determinada tarefa 

e, uma vez feito esse acompanhamento, faz-se o feedback para que o trabalhador possa 

melhorar sempre o processo de realização de sua tarefa.  

Lucena (1992, p.21) estabelece que existem certos requisitos ou condições para 

o desempenho humano, tais como: qualificação profissional, cultura organizacional, 

estilo gerencial e ambiente externo; ao mesmo tempo existem vários métodos de 

avaliação de desempenho conforme descritos no quadro 7: 

 

Quadro 7: Métodos de Avaliação como instrumento de desenvolvimento humano 

Método Definição 

Método da escolha forçada Usando frases descritivas positivas e 

negativas em relação ao que o trabalhador 

faz, mede-se o seu desempenho.  

Método da pesquisa de campo É um método composto de entrevistas 

junto aos supervisores ou chefes 

imediatos do trabalhador com perguntas 

sobre o seu comportamento ou modo de 

executar o trabalho 

Método de escalas gráficas 

 

Estabelece-se uma sequência de fatores 

ou qualidades dos indivíduos de acordo 

com uma métrica que procura estabelecer 

a graduação mínima para o seu resultado.  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de LUCENA, 1992; FLANNERY;HOFRICHTER, 

PLATTEN, 1997 

  

O desempenho do trabalhador está associado ao contrato de relacionamento 

entre ele e a organização. De um lado, o trabalhador que se compromete a dar o máximo 

de si para que o resultado seja o melhor possível e de outro, a organização prometendo o 

salário, uma cesta de benefícios e um plano de carreira para que ele se sinta motivado a 

realizar além do  programado de tal forma que a organização tenha cada vez o melhor 

resultado no mercado.  
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Na Gestão Estratégica de Pessoas cabe ao gestor detectar a melhor forma de 

avaliar o desempenho e comunicar ao trabalhador o seu resultado, sempre visando 

buscar a melhoria no processo. Além disso deve capacitar com treinamento, cursos, 

palestras que possam demonstrar um salto de qualidade no comportamento do 

trabalhador para a realização da tarefa ou buscar uma nova colocação dentro da própria 

organização. Isto evita a perda de capital intelectual por uma interpretação errada dos 

dados obtidos em um processo de avaliação de desempenho, não importando a 

metodologia usada para coletar os dados (ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 

2004.p.78) (MADRUGA; VENTURINI; FAGAN, 2006.p.8). 

Em Teoria dos Jogos e Microssociologia: avenidas de colaboração, os autores 

Kirschbaum e Iwai (2011) revelam que as decisões estratégicas não podem ser, no 

limite, tomadas em sua totalidade a priori da ação e prescindindo da comunicação. 

Nesse sentido, Goffman (1959, p. i) considera que as pessoas, para participar de um 

novo ambiente, sempre procuram saber informações sobre ele. Daí a consideração de 

que nesse relacionamento  de trabalhador e organização, ambos procuram saber o 

máximo possível sobre o outro e sobre o jogo que acontecerá durante o processo de 

estada do trabalhador na organização, já que o processo de disputa é iminente entre 

ambos, em busca do melhor resultado possível.  

O autor argumenta que trabalhador e organização estão interessados na sua 

posição socioeconômica em geral, na sua concepção de si mesmo, na sua atitude em 

relação a eles mesmos, na competência do trabalhador, sua confiabilidade, habilidades e 

como se comportar frente a possíveis problemas. Embora algumas dessas informações 

pareçam ser de interesse quase como um fim em si mesmo, não são razões 

suficientemente práticas para obtê-las, mas sim como estratégia para vencer a disputa no 

jogo. Informações sobre o trabalhador e a organização ajudam a definir a situação, 

permitindo que os outros saibam de antemão o que ele espera da organização e o que ela 

pode esperar dele.  

Lucena (1992, p.44), quando trata da questão de relacionar o desempenho com o 

mérito. Ela  faz considerações que se assemelham ao que Goffman considera na relação 

entre indivíduos no jogo, sobretudo quando a autora questiona o retorno dos resultados 

como ponto crítico do processo de avaliação.  

Tanto Goffman como Lucena consideram que o indivíduo pode manipular 

determinada informação de seu interesse a ponto de tentar descobrir qual o 

desdobramento de que determinada resposta pode ter no conflito. Importante registrar 
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que para Goffman o conflito é um jogo que tem como participantes dois personagens –  

o trabalhador (indivíduo) e a organização (instituição). Mas nem por isso tira o ambiente 

de disputa entre ambos os personagens. 

 
 

3.2.3 Remuneração e motivação 
 

Borges-Andrade e Pagotto (2010, p.47) consideram que um dos maiores desafios 

da gestão estratégica de pessoas é garantir uma política de remuneração que não leve a 

disputa desleal dentro da organização, atingindo a máxima o que vale é o resultado, não 

importando os meios para se consegui-lo. O que pode deixar o ambiente de trabalho 

negativo para o andamento ético das atividades. Ainda de acordo com os autores, neste 

artigo a psicologia teria potencial para contribuir com problemas práticos enfrentados 

pelos gestores que querem entender os caminhos mais efetivos para avaliar, desenvolver 

e recompensar pessoas.  

A remuneração é a contrapartida econômica e/ou financeira que uma pessoa 

recebe pelo trabalho contratado e realizado, sendo considerada uma parte da 

recompensa pelo resultado gerado pelo trabalhador. É a maneira encontrada pela 

organização de valorizar o trabalhador e se constituir em uma das decisões mais 

complexas da Gestão de Pessoas (DUTRA, 2002. p.181). 

Nessa linha de raciocínio está a remuneração dada para executivos  

(em geral ocupam cargos de assessoria, diretoria ou presidência) em uma organização 

que pode ir de patamares aceitáveis a outros inimagináveis dentro do contexto de uma 

economia e daquele vivido pelos trabalhadores de uma forma geral.  

Visto da mesma forma interpretada por Dutra, esta decisão de remunerar 

executivos é frequentemente mal-entendida ou criticada, sendo uma das questões mais 

controversas que as organizações enfrentam a qualquer momento, já que os críticos 

destacam os salários enormes completados com pacotes de benefícios muito generosos e 

gratificações que beiram ao completo disparate para uma folha de pagamento de 

trabalhadores comuns (FLANNERY; HOFRICHTER; PLATTEN, 1997.p.205). 

Esse cenário ficou mais evidente durante a crise de 2008 e se seguiu no ano de 

2009 e 2010 quando empresas de grande porte de ramos como seguros e bancos - as 

mais comprometidas dentro do processo de crise - remuneraram seus executivos com 
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salários próximos aos das folhas de pagamento de um setor de trabalhadores comuns. 

Valendo-se inclusive de recursos dados pelo próprio governo na tentativa de sanear tais 

organizações e evitar o pior: a quebradeira de todo um sistema com os efeitos de 

demissão em massa e maior agravamento da crise. 

Entretanto, para ser eficaz, tal contribuição deveria considerar, por exemplo, que 

recompensas monetárias e motivação intrínseca podem não produzir efeitos opostos ou 

que o desempenho melhora depois de feedback negativo (BORGES-ANDRADE e 

PAGOTTO, 2010.p.47-8). A melhoria no desempenho individual e em variáveis que se 

relacionam a ele está associada a: a inovação e habilidades tácitas, expertise adaptativa, 

habilidades técnicas e de auto-monitoramento, ajustamento transcultural ou 

indiretamente como empoderamento, comunicação, planejamento e coordenação de 

tarefas nas equipes. 

Difícil estabelecer nesse contexto o princípio de equidade e justiça definido por 

Fayol em 1916 para descrever o conceito remuneração que considerava ser o 

pagamento feito pelo serviço prestado (MASIERO, 2009.p.13). Por outro lado, 

pesquisas acerca das políticas de Gestão de Pessoas, indicam que o fator de maior 

impacto foram as condições de trabalho, enquanto o que apresentou menor impacto foi a 

política de recompensas. 

Isto fez com que os autores interpretassem que nesse sentido as práticas de 

remuneração e incentivos precisam ser bem informadas de forma a garantir que a 

relação esforço recompensa esteja clara entre todos os colaboradores a fim de evitar 

atitudes retaliativas (HORTA; DEMO; ROURE, 2012, p.577). 

Sendo assim, o que pode ser determinado como remuneração? Qual a 

remuneração mais justa? Na visão de Fayol em 1916, esta deveria ter equidade e justiça 

pelo que vale o serviço prestado. 

 

Quadro 8– Categorias de Remuneração 

Categoria Definição 

Remuneração Direta É o quanto recebe uma pessoa pelo 

trabalho realizado. 

Remuneração direta fixa Valor recebido pelo trabalhador de acordo 

com o que foi acertado com a outra parte, 
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sendo a periodicidade mais comum a 

mensal. 

Remuneração direta variável Valor recebido pelo resultado conseguido 

pelo trabalhador em função do que foi 

determinado para realizar. 

Remuneração indireta Valor recebido em forma de benefícios, 

tais como: cesta básica, auxilio transporte; 

de tal modo que traga mais tranquilidade 

para o trabalhador na relação com a 

organização. 

Remuneração básica Valor recebido pelo cargo exercido, 

considerando as habilidades requeridas e 

competências exigidas.  

Remuneração por senioridade Valor recebido pelo tempo de experiência 

ou pelo tempo dedicado à organização. Em 

geral, aparece como um percentual do 

salário por um período de aniversário na 

organização. 

Remuneração por performance Valor recebido em função da performance 

ou resultado obtido na organização, 

geralmente aparece na forma de premio 

pela meta atingida. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de DUTRA, 2002.p.182/3; FLANNERY; 

HOFRICHTER; PLATTEN, 1997.p.210/11. 

 

O quadro 8 destaca os conceitos de remuneração conhecidos pelos gestores de 

pessoas e que podem usar sua estratégia para fazer com que os trabalhadores possam 

atingir os resultados desejados pela organização. A remuneração está relacionada ao 

tipo de contribuição do trabalhador para a organização. Alguns tipos de remuneração 

determinam o quanto cada trabalhador agrega ao resultado da organização, não 

querendo traduzir que a remuneração fixa e determinada pelo acordo sindical (tanto do 
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trabalhador como do empregador e aceita pelo governo) seja a que menos agrega valor 

ao resultado da organização (DUTRA, 2002.p.183-4).  

Todos os colaboradores são importantes dentro da estrutura hierárquica. Mas 

para a meta desejada da organização, existem alguns trabalhadores dentro da estrutura 

hierárquica que merecem uma remuneração maior até para traduzir a responsabilidade 

associada. Pesquisadores da área do comportamento organizacional destacam que os 

líderes ou gerentes compõem o grupo de pessoas com maiores níveis de 

responsabilidade e remuneração em uma organização e influenciam as estratégias e 

resultados apresentados pelos diferentes grupos (SANT´ANNA; PASCHOAL; 

GOSENDO, 2012, p.749). 

A motivação das pessoas para atingir  as metas e superarem os obstáculos 

depende da remuneração recebida por causa da responsabilidade em obter e disseminar 

informações sobre a organização e seu contexto. Planejar e conduzir mudanças, 

negociar metas e recursos com subordinados e outros atores organizacionais, 

desenvolver estratégias de motivação e avaliar resultados do grupo são exemplos de 

tarefas comuns aos gerentes, e relacionadas ao papel de liderança.  

O trabalhador que exerce papel de liderança deve ter uma remuneração 

diferenciada até para ter a motivação na elaboração das metas e para motivar os demais 

trabalhadores para que o resultado desejado pela organização seja atingido. Geralmente 

as organizações adotam os sistemas de recompensas para atrair e reter os indivíduos 

mais capazes e motivar empregados para altos níveis de desempenho (HOMEM; 

OLTRAMARI; BESSI, 2009.p.214).  

Frederick Herzberg escreveu sua teoria sobre motivação atribuindo dois fatores 

condicionantes como os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. O primeiro ele 

dizia que está sob a responsabilidade da organização e que foge do controle do 

trabalhador, tais como: o salário e os benefícios, a política de Gestão de Pessoas da 

empresa, o tipo de supervisão, o clima de relações entre a direção e os funcionários, os 

regulamentos internos, as oportunidades existentes, a estabilidade no cargo. São aqueles 

fatores que se relacionam com o meio em que está trabalhando e que envolvem as 

condições físicas e ambientais do trabalho. 

Os fatores motivacionais, o autor considerava que estavam relacionados 

diretamente ao trabalhador tais como: a responsabilidade pelo cargo exercido ou pela 

tarefa desenvolvida, o orgulho de fazer o que fazia, possibilidade de crescimento 
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profissional na organização ou fora dela, desenvolvimento e aprimoramento de 

habilidades e competências, reconhecimento pelo trabalho. 

A motivação pode ser descrita como o processo de estimular um indivíduo para 

empreender uma ação que conduza à satisfação de uma necessidade ou à realização de 

uma meta desejada. Se a recompensa financeira for suficientemente grande, fará com 

que os trabalhadores produzam mais. Logo as recompensas financeiras estão 

diretamente relacionadas ao desempenho (MONTANA; CHARNOV, 2010.p.226/7). 

 

 
O Quadro 9 faz lembrar de outro autor no campo da motivação: Abraham H. 

Maslow, que considerava as necessidades insatisfeitas como fontes primordiais de 

motivação. O que faz uma pessoa consumir ou até mesmo roubar é o fato de ter fome e 

ter que suprir essa necessidade primária de sobrevivência. Os cinco níveis de 

necessidades descritos por ele são: sobrevivência, proteção ou segurança, ato de 

pertencer, estima e autorrealização. Considerava ainda que havia uma ordem natural na 

qual os indivíduos se tornam conscientes de cada uma das necessidades citadas e a 

motivação encontrada nelas. 

Comparando com Herzberg, a motivação está na realização do trabalho e no 

próprio processo do trabalho.  Maslow considerava que a motivação estava relacionada 

com toda a vida do trabalhador, isto é, tanto no trabalho realizado na organização como 

em sua vida pessoal ele poderia render mais ou menos de acordo com todos os fatores 

positivos (render mais) ou negativos (render menos) interagindo.  

A motivação laboral é uma das áreas de pesquisa em gestão de recursos 

humanos que tem sido sempre orientada por uma abordagem positiva e humanizadora 

do ambiente de trabalho, procurando encontrar caminhos para ajudar o trabalhador a 
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satisfazer as suas necessidades no trabalho e a se realizar profissionalmente nele 

(TAMAYO; PASCHOAL, 2003. p.34). 

A Teoria das Necessidades de Maslow, o trabalhador sentindo o ambiente mais 

favorável para a sua autorrealização teria uma motivação maior para realizar a sua tarefa 

e assim ter um melhor desempenho dentro da organização. Herzberg descobriu que 

apenas os sistemas de necessidades que correspondem aos níveis de estima e 

autorrealização de Maslow funcionam como fontes diretas de motivação para se 

trabalhar com eficácia, sendo as necessidades de pertencer ligadas as motivações para o 

trabalho, particularmente na área de relações entre superior e subordinado 

(MONTANA; CHARNOV, 2010.p.230-231) (TAMAYO; PASCHOAL, 2003. p.35). 

Importante registrar que os fatores que motivam as pessoas mudam de acordo 

com as fases da vida, isto é, cada momento que  o trabalhador vive possui uma 

motivação diferente para  ele desempenhar sua tarefa. Isto é percebido no estágio inicial 

da carreira de uma pessoa quando ela está ainda em formação ou sua vida pessoal está 

mais tranquila. 

Conforme sua idade vai avançando, as suas perspectivas mudam em relação ao 

trabalho e certos fatores motivacionais começam a ter mais importância no processo de 

desenvolvimento do trabalho e na evolução de sua carreira. Por exemplo: um 

trabalhador que está prestes a se casar tem um fator motivacional de permanecer no 

emprego e de evoluir para poder ter mais tranquilidade no sustento de sua família; ao 

passo que próximo de sua aposentadoria o que mais motiva é o fato de poder continuar 

com a mesma remuneração para ter segurança durante o período de envelhecimento.  

Por outro lado, deve ser considerado que o trabalhador em um período de 

recessão econômica quer um emprego que lhe traga estabilidade, com a segurança de 

continuar recebendo o salário da organização em um período ruim para procurar uma 

nova colocação ou mesmo almejar uma promoção.  
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Na Figura 6 é possível perceber que para Herzberg as necessidades de nível 

superior identificadas por Maslow serviam para motivar o desempenho no trabalho, 

enquanto que as necessidades de nível inferior ou básicas agiam como fatores 

higiênicos, possivelmente de insatisfação. Por outro lado, a necessidade de pertencer 

indicada por Maslow tanto podia atuar como um fator motivador como também podia 

ser um fator de insatisfação para o desempenho do trabalhador na organização.  

Sendo assim, quando o trabalhador entra numa organização para trabalhar, o seu 

interesse básico não é aumentar o lucro dessa organização ou empresa, mas satisfazer 

necessidades pessoais de ordens diversas e caso ele não encontre no trabalho meios de 

satisfazer as suas expectativas e de atingir as metas principais da sua existência, não 

perceberá sua importância para a organização e tenderá a procurar outro local para 

trabalhar onde ele possa ser reconhecido (TAMAYO; PASCHOAL, 2003, p.35). 

Remuneração e motivação estão interligados e o primeiro pode ser um fator 

motivacional para o desempenho ser melhor no trabalho enquanto o trabalhador estiver 

percebendo que está sendo reconhecido na organização. Ou pode ter a sua motivação 

ampliada quando passa a receber mais pelo seu trabalho em um momento em que estava 

desmotivado por achar que a organização não o privilegiava.  

Pode acontecer do trabalhador ter uma boa remuneração e não ter 

reconhecimento e ambiente de trabalho. Portanto, cabe ao gestor de pessoas encontrar a 

estratégia certa para que as metas de ambos sejam atingidas tanto do trabalhador como 

da organização. 
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Gareth Morgan (1996, p.47) interpreta a teoria das necessidades criadas por 

Maslow de acordo com as seguintes medidas a serem usadas pela organização: 

 

 
Como escrito nesse capítulo, as pessoas possuem objetivos diferentes em cada 

momento de suas vidas. Dessa maneira, pode ser que a autorrealização ou qualquer 

outra necessidade pode ter importância maior ou menor em um dado momento pelo qual 

esteja o trabalhador, ou mesmo por razões do próprio contexto em que vive. Como foi 

citado em um momento de recessão econômica, a permanência e manutenção do 

emprego se sobrepõe a qualquer outro desejo do trabalhador. 

Em relação ao que mostra a figura 7, em cada uma das necessidades identificadas 

está o que o trabalhador quer para continuar motivado e gerando o resultado cada vez 

mais promissor, segundo Morgan. 

 

 Autorrealização: estímulo ao completo comprometimento, sendo o trabalho uma 

dimensão importante na vida do trabalhador; 

 Autoestima: desenvolver um trabalho que valorize a sua identidade ou cargo que 

permita a sua realização, autonomia e responsabilidade; 
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 Sociais: desenvolver atividades sociais e esportivas, manter interação com os 

outros colegas na organização, bem como manter reuniões sociais fora do 

ambiente da organização; 

 Segurança: conhecimento do plano de carreira com um conjunto de benefícios 

que traga segurança no emprego, plano de aposentadoria e saúde, por exemplo, 

podem dar mais segurança para o trabalhador para continuar na organização; 

 

De uma maneira geral, todos os trabalhadores possuem todas as necessidades 

citadas pelos autores Maslow, Herzberg e Morgan em maior ou menor grau. O que 

muda é quanto cada uma delas afeta no comportamento e em que momento cada uma 

delas pode ter mais ou menos influência na motivação do trabalhador (LACOMBE, 

2009.p.134-135). 

Cabe ao gestor de pessoas mapear o ambiente organização e o perfil do 

trabalhador para criar estratégias que permitam uma evolução no seu desempenho e o 

alcance das metas estabelecidas por ele e pela organização. 

 

3.2.4 Recrutamento e Seleção 
 

Até meados de 1930, a participação da administração de recursos humanos 

estava baseada na remuneração do trabalho realizado como um fator de sucesso para a 

empresa. Com as teorias desenvolvidas por Elton Mayo, esta teoria passou a ser vista 

como um complemento em um dado momento da vida do trabalhador, pois o que 

passava a ter importância para motivar os trabalhadores a conseguir resultados positivos 

na realização de suas tarefas estava no ambiente agradável e humano dentro da 

organização de tal modo que permitisse manter o moral dos colabores elevado 

(LACOMBE, 2009.p.137) (DUTRA, 2002.p.81). 

O recrutamento consiste em buscar pessoas capacitadas para realizar uma tarefa 

determinada na organização e a seleção é um processo de escolha dentre os recrutados 

para ocupar e desempenhar aquela determinada tarefa de acordo com as metas 

estabelecidas por ambos, organização e trabalhador. 

Ferraz (2011) questionava sobre o caminho mais seguro para uma empresa 

aumentar sua produtividade e lucratividade. Ele formulou sua resposta dizendo que os 

líderes deveriam gastar no mínimo 30% de seu tempo contratando, treinando e 
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avaliando pessoas. Continuou sua explicação justificando que não era muito tempo de 

um gestor dedicado para essa atividade e com certeza representava muita economia e 

desgaste operacional na hora de promover, transferir ou mesmo demitir pessoas.  

Este tempo que Ferraz estimou propiciava um ganho de tempo operacional do 

gestor de pessoas na hora de fazer a sua análise estratégica para posicionar as pessoas 

no lugar certo, aproveitando o que elas têm de melhor para dar à organização que é o 

seu conhecimento e dedicação para com a tarefa a ser realizada. Com isso, é possível 

deduzir que a produtividade e sua motivação para o trabalho com certeza são 

aumentadas consideravelmente.  

Logo, constitui no principal desafio de um gestor descobrir quais são os talentos 

de seus funcionários, aperfeiçoá-los e posicioná-los corretamente. Se a pessoa está no 

lugar errado e não houver outro adequado a ela, demita-a e comece a procurar outra. 

(FERRAZ, 2011). 

  Seguindo essa linha de raciocínio, Abraham Shapiro (2010) considera que a 

eficácia de quem cuida de pessoas e de talentos depende do verbo “vivenciar” aplicado 

aos quesitos básicos do segmento de negócio em que a empresa atua. Para exemplificar 

e justificar sua teoria, o autor descreve o trabalho desenvolvido por um gestor de 

recursos humanos de uma indústria que conseguiu a vaga por causa do seu brilhante 

currículo e hoje desfruta da melhor sala da empresa.  

Em um dado momento precisa recrutar alguém para uma das filiais e o processo 

decisório tem início. Para a surpresa de todos, ao avaliarem o processo,  não se percebe 

nada de errado, salvo a falta de um candidato para disputar a vaga ou mesmo ocupar o 

cargo de imediato.  

Toda a pessoa, em toda a sua complexidade, é o recurso essencial do processo 

seletivo. Desta forma, quando a empresa admite alguém, está admitindo toda a sua 

história e sua carga emocional e não apenas um ocupante de um cargo vago, com as 

qualidades exigidas por ele. 

Logo, quando a pessoa passa a fazer parte da organização, sua vida é 

confrontada com a cultura e a estrutura dela. Quando os colaboradores são selecionados, 

espera-se que o processo seletivo tenha identificado características que possam ser 

benéficas para organização (CLARO; NICKEL, 2002, p.22).    

Shapiro (2010) lembra que o gestor foi questionado se havia ido até a filial para 

acompanhar o processo e verificar o que houve por não ter aparecido nenhum candidato. 

A resposta foi mais longa que o próprio processo de recrutamento em si. Então, o autor 
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conclui que o gestor deixou de conjugar o verbo vivenciar, que significa deixar se 

envolver em todos os aspectos pela situação. Ou seja, pelo menos o gerente deveria 

experimentar as situações próprias do segmento em que a empresa atua, pois, na 

condição que  ocupa, tomará parte nas decisões que envolvem gente. 

Isto significa que este gestor de pessoas cuida das pessoas assim como o 

suprimento cuida de estoques físicos e a engenharia faz projetos de produtos. Ele está aí 

para descobrir de que modo as pessoas darão de si na medida requerida pela empresa. 

Ele deverá determinar as estratégias para que façam isso. Conclui o autor dizendo que: 

metalúrgicos têm necessidades diferentes de pedreiros que, por sua vez, diferem de 

químicos. 

Esse pensamento é compartilhado por Montana e Charnov (2010, p.205-206) 

que consideram que cada gerente em algum ponto de sua carreira precisará recrutar e 

selecionar subordinados, tanto dentro como fora da organização, seguindo uma série de 

requisitos para o cargo, seguindo leis e regulamento vigentes dentro e fora da 

organização para esse  processo. 

Considerando o recrutamento dentro da organização ou fora dela, é possível 

seguir alguns critérios ou dicas para esse processo não causar impacto negativo dentro 

da cultura da organização, Essas dicas são: 

 

 Informar no Quadro de Avisos quer de forma física, quer via intranet da 

organização: optar pelo físico ou ambos, importante que fisicamente esteja em 

local visível e muito visitado pelos demais colaboradores, tais como: o 

refeitório, corredores de circulação na entrada e saída. Na opção pela intranet, 

este deve ser de forma a chamar a atenção e até mesmo circular um e-mail 

interno comunicando a necessidade deste ou daquele setor com um mínimo de 

descrição do que se quer para evitar questionamentos ou dúvidas desnecessárias 

para o gestor do setor envolvido; 

 Cadastro ou bancos de dados existentes de interessados: toda organização no 

contexto atual possui um banco virtual de pessoas interessadas em trabalhar na 

organização ou mesmo no formato impresso. Quanto mais atualizado e preciso 

forem as informações dos possíveis candidatos para o cargo mais rápido e eficaz 

será o processo; 

 Publicação de anúncios: há de se ter alguns cuidados com esse tipo de decisão, 

pois uma palavra mal colocada pode gerar problemas para a organização, além 
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da perda financeira em função do preço destes anúncios, sobretudo em meios de 

circulação especializados; 

 Recorrer ao trabalho de uma agência de emprego: existem algumas agências que 

são públicas e outras privadas. A primeira recebe subsídios governamentais e a 

segunda sobrevive de honorários pagos pelas vagas preenchidas, então estas 

tendem a ter uma eficácia maior no processo de preenchimento da vaga 

disponibilizada pela organização; 

 Indicação de funcionário da própria organização: este método também tende a 

produzir bons resultados, principalmente quando há um clima de confiança, 

satisfação e segurança por parte de quem está e o que vai fazer a indicação que 

normalmente é de parente ou amigo muito próximo. Neste caso, resta ao gestor 

verificar com antecedência e mesmo deixar claro no anúncio do cargo as 

restrições que a organização possui quanto à indicação de parentes; 

 Parcerias com faculdades e universidades: constitui em uma das maneiras mais 

interessantes principalmente quando se quer formar talento dentro da 

organização tanto começando como estagiário ou como trainee. 

 

Para o sucesso do recrutamento interno e externo, o gestor deve acompanhar os 

anúncios internos de vagas e a inscrição de candidatos nas vagas de sua equipe, 

prestando atenção também às informações sobre o perfil dos candidatos externos, que 

devem ter acesso aos mesmos anúncios de vagas por meio do site da organização na 

Internet ou por anúncio (MASCARENHAS; VASCONCELOS; VASCONCELOS, 

2005.p.137).  

No artigo intitulado: Impactos da tecnologia na Gestão de Pessoas – um estudo 

de caso, os autores descrevem o processo empregado pelo gestor da empresa. Nesse 

processo consideram a possibilidade de implementação de uma nova atitude nos 

funcionários, baseada nas amplas possibilidades de transferência horizontal, como 

oportunidades de desenvolvimento profissional. A área de Recursos Humanos seria 

transformada em um headhunter interno. Essa era uma inovação muito importante para 

a organização de tal modo que reforçasse a cultura de transferência. 

(MASCARENHAS; VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2005.p.140). 

Em relação ao processo de seleção que é a busca pelo candidato certo para o 

lugar certo, ou seja, é um processo de triagem dos candidatos por meio de entrevistas ou 

dinâmica de grupo ou ambos, até que a decisão de contratação seja definitivamente 
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tomada pelos gestores envolvidos. Esse processo não é simples, embora pareça e por 

vezes traz problemas para a organização quando a pessoa errada passa a ocupar o cargo 

determinado.  

Para selecionar os candidatos com a maior probabilidade de sucesso em cargos 

específicos, os profissionais envolvidos no processo de contratação precisam ter uma 

ideia bastante clara sobre as responsabilidades específicas associadas àqueles cargos, 

ambiente em que será realizado e atributos necessários para ser bem-sucedido, pondera a 

empresa Caliper Estratégias Humanas do Brasil em artigo do Portal HSM (2012). 

De acordo com DUTRA (2002, p.82-83) o recrutamento e seleção, chamado por 

ele de captação de pessoas, pode ser compreendido pelos motivos de encarar o processo 

no sentido da empresa para as pessoas e quase nunca das pessoas para a empresa. Isto 

quer dizer que a empresa deve estabelecer suas metas para preencher um determinado 

cargo e encontrar alguém que possa ocupar de tal modo que preencha o máximo dos 

requisitos solicitados e não o contrário. Caso isto acontecesse, a empresa ficaria 

dependente do desejo do trabalhador e este faria o que fosse de seu exclusivo interesse 

sem olhar para os objetivos da organização. 

Em uma outra abordagem, o autor considera que os gestores de pessoas devem 

avaliar o mercado de trabalho como provedor de mão de obra, que são os recursos 

humanos necessários para o desenvolvimento da organização e não como um espaço 

destinado a trocas destes recursos, ou seja, não perder de vista o horizonte estratégico 

que deve ter este mercado para a organização. Como considera SHAPIRO (2010) ao se 

referir ao caso do gestor de recursos humanos em seu artigo citado aqui, afirmando que 

competência é função direta de atitude e naquele momento só dependia dele tirar o 

traseiro da cadeira e suar um pouco ao lado das pessoas a quem ele se propunha a 

cuidar. É o tipo de situação para a qual intuição, informe telefônico, experiência anterior 

e remessa de assistentes resolvem tanto quanto chá de camomila a úlcera estomacal. 
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A figura 8 proporciona uma ideia geral do processo de seleção em uma 

organização, sendo que todo o cuidado com o processo deve ser tomado para evitar que 

haja erro de interpretação nos critérios estabelecidos, ou mesmo que incorra em um 

problema com termos preconceituosos ou de discriminação que pode gerar algum 

problema para o gestor ou mesmo a organização em relação ao que a lei diz a respeito.  

Tal decisão deve estar restrita apenas aos critérios relacionados ao cargo: sexo, 

religião, nacionalidade, peso do candidato, escolaridade ou origem de formação, raça, 

filiação política, idade, naturalidade, estado civil. Estes critérios devem ser descritos 

com todo o cuidado que o contexto exija.  

Algumas categorias têm em si a razão peso como um fator determinante para a 

participação de um candidato no processo de seleção, como ocorre em processos para a 

tarefa de gari que exige do candidato um preparo físico e saúde para correr durante pelo 

menos seis horas por dia em condições semelhantes a uma competição de triatlo.  

Portanto, qualquer critério utilizado na seleção de funcionários deve ser uma 

descrição de qualificação ocupacional de boa fé, ou seja, relacionados ao cargo. Sendo a 

captação de pessoas feita por parte da organização pressupõe consciência da empresa em 
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relação a suas necessidades e desta maneira fica claro a quem procurar e que tipo de 

relação será estabelecido entre o trabalhador e a organização (DUTRA, 2002.p.83).  

Esse autor estabelece que a necessidade da empresa deve se concretizada nos 

seguintes aspectos para que possa ser elaborado um processo de captação adequado, 

conforme descrito no quadro 10. 

 

Quadro 10: Aspectos considerados na captação de pessoas 

Aspecto Definição 

Perfil Profissional Estabelecendo o espaço de trabalho da pessoa a ser captada e 

as necessidades de conhecimentos, habilidades e experiência 

requerida da pessoa.   

Perfil comportamental Desenhado com base no contexto político, social e cultural em 

que a pessoa irá atuar.  

Entregas desejadas Quais são as entregas esperadas da pessoa no presente e no 

futuro, para que se analise no processo de captação se a pessoa 

está apta ou não a entregar o que é desejado.  

Condições de trabalho Em que ambiente a pessoa atuará e quais são os recursos a sua 

disposição para realizar o trabalho.  

Condições de 

desenvolvimento 

Quais são os investimentos previstos para a capacitação da 

pessoa a ser captada.  

Condições contratuais Quais são os vínculos contratuais possíveis para que a pessoa 

possa realizar seu trabalho.  

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de DUTRA, 2002, p.83 

 

Recrutamento e Seleção são atribuições da área de recursos humanos e a visão 

estratégica de quem e como o processo de substituição ou recolocação de pessoas se 

dará é papel do gestor de pessoas. Nesse sentido, recrutamento e seleção formam o 

conjunto de sistemas e métodos que levam uma organização a encontrar um trabalhador 

com qualidades adequadas para exercer a função e responsabilidade que cargo exige 

(MASIERO, 2009, p.121). 
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No quadro 10 estão as definições de alguns aspectos considerados por DUTRA (2002) e 

que  FERRAZ (2011) corrobora considerando que em vez de olhar apenas o currículo 

dos candidatos, de dentro ou de fora da empresa, se coloque uma lupa no histórico, pois, 

todo mundo, sem exceção, deixa um rastro durante a vida, o qual mostra uma clara 

tendência para o futuro. A personalidade, ao contrário do que muitos pensam, é 

relativamente estável e, portanto, previsível. Coloque pessoas com rastro impecável e 

aptidão para a vaga, e as chances de acertar uma contratação aumentam muito. 

Reinert et.al. (2012, p.33-34) desenvolveram uma pesquisa que redundou no 

artigo: Recrutamento e seleção como parte do processo de socialização organizacional: 

estudo de caso em uma ONG onde descrevem como funciona o processo de 

recrutamento e seleção em uma ONG e que em muitos aspectos não diferem do que foi 

exposto aqui com o apoio de autores consagrados sobre o assunto.  

Eles narram o caso da AIESEC, que é uma associação não governamental que ao 

contratar as pessoas para atuar na organização faz um processo de socialização do novo 

trabalhador para conhecer os processos da organização, seus objetivos e metas dentro do 

ramo que atua.  

Na página 37, os autores concluíram que no final de semana desse treinamento 

acontece o ponto alto do processo que é a parte fundamental do processo de 

socialização, completado pelo processo de indução. Nele ocorre uma imersão dos 

candidatos na AIESEC, contemplando treinamentos formais e as interações informais 

entre os membros.  

Quando se trata de Treinamento e desenvolvimento o objetivo é formar, educar, 

capacitar e treinar para designar a atividade de aquisição de conhecimento e habilidades, 

sendo que esses conceitos estão com sua aplicação e definição dentro do contexto em 

que estão inseridos. Dessa forma, MASIERO (2009, p.127-128) propõe que o gestor de 

pessoas procure todos os conceitos citados que possam proporcionar o máximo de 

treinamento e leve o indivíduo a ter um maior desenvolvimento em sua carreira dentro 

da organização e sempre que possível reportar o que significa cada um dos conceitos, 

como é o caso de educação que representa todos os processos pelos quais uma pessoa 

adquire uma compreensão do mundo, bom como aptidões para lidar com problemas. 

Em relação à sua formação deve envolver o preparo de pessoal, na empresa, com 

ensino sistemático em atividades especificas para as quais não se exige experiência ou 

formação prévia, mas apenas escolaridade ou conhecimentos gerais correlatos. Nesse 

sentido, REINERT et. al. (2012, p. 37) consideram em seu artigo que o tempo de 
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experiência dos avaliadores é crucial para o sucesso de todo o processo de seleção, 

depois de treinamento e de inserção na organização.  

A falta de clareza para interpretar e apontar as competências está diretamente 

ligado ao pouco tempo que as organizações dedicam ao treinamento dos avaliadores. O 

tempo apontado pelo autor em seu trabalho é de uma hora e antes das dinâmicas. Este 

não é o único problema, pois existe ainda a questão de uma definição do significado de 

cada competência dentro da organização.    

Especificamente em relação aos outros dois aspectos considerados anteriormente 

por MASIERO (2009, p. 127-128) a capacitação e o treinamento, o primeiro é descrito 

como um ramo da instrução técnica que proporciona de forma explicita habilidade e 

conhecimentos específicos para a realização do trabalho; e o segundo é um ação 

exercida pela empresa ou entidade que a representa, com a finalidade de aumentar a 

eficiência e o rendimento dos trabalhadores. 

O treinamento envolve basicamente quatro etapas: 1) diagnóstico; 2) desenho do 

programa de treinamento; 3) aplicação ou implementação; e 4) avaliação e 

acompanhamento (CLARO; NICKEL, 2002. p.17-19). Os autores ainda descrevem cada 

uma dessas etapas para mostrar como o gestor de pessoas pode atuar para melhorar o 

desempenho do trabalhador para gerar o melhor resultado. Um síntese dessa 

argumentação está descrita no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Etapas envolvidas no treinamento 

Etapa Definição 

Diagnóstico Coleta de informações e o cruzamento de dados sobre o 

passado e o presente, identificação de pontos fortes e fracos, 

com vista a prescrever a melhor forma de melhorar o 

desempenho.  

Desenho do programa 

de treinamento 

Identificar metas: o que fazer; estratégias que é o como fazer 

e objetivos que significa o porquê fazer.  

Aplicação ou 

implementação 

Adequar o programa às necessidades da organização e 

depende da qualidade do material de treinamento 

apresentado; cooperação dos gestores e dirigentes da 

empresa; motivação do treinando para aprender; capacidade 
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de aprendizagem do treinando; aplicação prática e tempo 

para assimilação do que foi aprendido; elaboração do 

material de treinamento, o qual deve ser significativo, ou 

seja, os métodos devem ser variados, inovadores e 

transferíveis para o trabalho.  

Avaliação e 

Acompanhamento 

Avaliar as reações, o comportamento no cargo, a 

aprendizagem e o resultado verificando quais foram as 

principais mudanças ou alterações no comportamento depois 

dessa bateria de treinamento. Os especialistas sugerem um 

prazo de 45 dias para realizar esta verificação. 

Fonte: elaborado pelo autor com dados de CLARO; NICKEL, 2002. P.17/8/9. 

 

3.2.5 Gestão Estratégica de Pessoas 
 

Decisões estratégicas, propostas pela alta administração, são aquelas que 

determinam os objetivos da organização como um todo. Essas decisões dependem e 

formam a estratégia de negócios. Que é um conjunto de políticas, objetivos e planos com 

a finalidade de desenvolver condições para a empresa competir prosperamente em seus 

mercados (HAMEL,2010) (MASIERO, 2009.p.74) (MONTANA; CHARNOV, 

2010.p.92). 

Prahalad, autor e pesquisador no campo da inovação, mesmo depois de sua morte 

em 2010 continua influenciando as decisões de estratégias de negócios ou empresariais, 

sobretudo quando envolve todos os recursos de uma organização e em especial atenção 

para as pessoas. É importante destacar a participação deste autor na descrição de como 

avaliar uma organização e criar estratégias competitivas valorizando a administração por 

competências que hoje em um mercado totalmente globalizado sofre influência tanto de 

fatores internos (que estão dentro da organização) e fatores externos (que estão fora da 

organização).  

Neste sentido, vale destacar a Gestão de Pessoas no contexto Global e como os 

gestores estão fazendo para recrutar esses executivos que estavam fora e querem retornar 

para o seu país. Ou aqueles que estão dentro e querem atuar fora do país, que representa 

a moderna gestão estratégica de pessoas. 
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Prahalad (2001) considera que existem cinco grandes tarefas na administração por 

competência dentro do contexto globalizado em que as organizações estão inseridas e 

disputam esse mercado com suas estratégias de negócios, conforme descrito no Quadro 

12. 

 

Quadro 12: Tarefas da Administração segundo Prahalad 

 

Tarefa da Administração  Algumas Características  

1 – Recrutar Pessoas - Acesso ao conhecimento e absorver 

novos conhecimentos. A maneira obvia de 

se ter novo conhecimento é recrutar 

pessoas que já possuam o novo 

conhecimento necessário (por exemplo, 

matemáticos em um banco, geneticistas 

em uma indústria farmacêutica tradicional 

ou técnicos de software em uma empresa 

industrial);  

- Os altos executivos precisam enfatizar a 

orientação estratégica e identificar os 

novos conhecimentos que os ajudarão a 

criar o futuro almejado. 

2 – Associar os fluxos de conhecimento - As organizações aprendem fazendo;  

- É crucial que os altos executivos 

desenvolvam projetos específicos e 

pequenos. Os projetos são os portadores 

do novo aprendizado;  

- Os executivos devem concentrar a 

atenção da organização na solução dos 

problemas de associação entre o 

conhecimento novo e o antigo. 
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3 – Compartilhar culturas e encurtar 

distâncias 

- Além da diversidade intelectual, há a 

diversidade cultural apresentada pelos 

países onde a empresa atua;  

- Culturas diferentes têm prioridades 

próprias diferentes;  

- Em algumas culturas, o aprendizado é 

um processo linear, baseado no esforço 

individual. Em outras, o aprendizado é 

muito mais sequencial e experimental e 

baseia-se no esforço da equipe.  

4 – Aprender a esquecer - A lógica predominante da empresa ou 

das pessoas pode se tornar um sério 

obstáculo ao aprendizado; 

- Os executivos precisam primeiro 

aprender a esquecer; e esquecer é mais 

difícil do que aprender; 

- Antes, o mercado e a concorrência eram 

regulamentadores. Muitas empresas 

acabaram ficando parecidas e agiam da 

mesma forma. 

5 – Levar as competências além das 

fronteiras das unidades de negócios 

- Quanto mais as grandes organizações 

utilizarem estratégias baseadas em 

unidades de negócios nos sistemas que 

medem o valor econômico agregado e em 

sistemas de remuneração, mais difícil será 

o compartilhamento de competências entre 

as unidades; 

- Dispor de um sistema de disseminação 

das competências, todas as unidades de 

negócios precisam ter uma compreensão 
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comum dos padrões de evolução do 

mercado e da tecnologia. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Prahalad (2001) 

 

As organizações perceberam que o diferencial competitivo está na orientação da 

gestão pessoal aos seus colaboradores e isto lhes permite ter um diferencial estratégico, 

pois potencializam a competência pessoal que contribuirá para o compartilhamento do 

conhecimento. Como descrito até aqui nesta dissertação, a Gestão de Pessoas saiu do 

antigo Departamento de Recursos Humanos para um posto com status de departamento 

com poder estratégico. 

Isto exigiu gestores com uma visão holística para poder entender o individuo, o 

processo de trabalho, como ele se comporta no ambiente de trabalho e fora dele, como 

as necessidades de Maslow se fazem presente em um processo de remuneração, de 

promoção ou de mesmo de mudança de posto de trabalho. 

  Nesse sentido, a globalização trouxe influências mais delicadas e todas as 

organizações estão disputando mercado no âmbito interno de suas fronteiras e ao 

mesmo tempo fora delas até mesmo em ambiente virtual como é o caso determinado 

pelo comércio eletrônico.  

As rápidas transformações trouxeram novos conceitos de gestão para as 

organizações, obrigando estas a acelerar as mudanças,  já que a elevada competitividade 

força as empresas à adoção de uma nova forma de agir diante de tanta informação. 

A influência de tecnologia que coloca concorrentes até outro dia não 

identificadas no mesmo patamar de outra já consolidada durante muitos anos, agora o 

conhecimento se torna o grande diferencial. Observa-se uma grande mudança com a 

saída gradativa da Sociedade Industrial para a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento.  

Os modelos de gestão até então vigentes na Era Industrial eram orientados a 

partir dos interesses da organização que serviam de guias e tutores da vida profissional 

de cada empregado, de acordo com as necessidades da organização (PIMENTA; 

DERGINT; KOVALESKI, 2004.p.2509). 

Senge (2010) considera que as organizações estão sempre aprendendo e as 

pessoas de uma organização devem estar preparadas para esquecer o que sabem e 

encarar novos aprendizados para melhorar sua performance e os resultados da 
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organização. Neste sentido, apresentou um estudo com um diferencial competitivo 

descoberto em dez anos de pesquisa na HP - Hewlett-Packard.  Ele encontrou um 

ingrediente motivacional: a alegria. Segundo o autor, segue tão somente os 

ensinamentos do estatístico e consultor W. Edward Deming, que defendia o bem-estar 

social como principal fator para uma empresa de sucesso. Todos os exemplos de um 

alto desempenho sustentável só acontecem quando você cria um nível mais alto de bem-

estar social.  

Senge segue sua análise questionando: “As pessoas sempre dizem que trabalham 

por dinheiro, mas é correto?”. O Dr. Deming dizia que essa é a primeira razão pela qual 

uma organização não tem alto desempenho, pois acreditam que as pessoas não têm 

alegria no trabalho. Todas as pessoas querem alegria no trabalho, querem ser 

reconhecidas e ter orgulho do que fazem. 

Seguindo sua explicação, as empresas sabem continuamente aprender e se 

moldar a um mundo em rápida mutação, que é o chamado aprendizado organizacional, 

sendo que a razão da maioria das organizações não sobreviverem se deve ao sistema de 

administração falho, que não soube usar o espírito coletivo e a inteligência das pessoas.  

Cabe ao gestor de pessoas descobrir aquilo que as pessoas têm de melhor dentro 

do ambiente onde estão e compartilhar esta felicidade da alegria de trabalhar naquela 

determinada organização. Todas as pessoas nascem com a alegria de aprender, com 

curiosidade, uma natureza afetuosa. Esta alegria é desfeita já na escola, quando temos 

prêmios e troféus para melhor desempenho, de tal modo que se forma um sistema de 

recompensas para quem está em cima e pressão para os que estão em baixo (SENGE, 

2010). 

De acordo com o início deste tópico, a Gestão Estratégica de Pessoas passa por 

transformação que começa na própria visão dos gestores de encarar o setor como uma 

fonte de competitividade para o sucesso da empresa no mercado em que atua.  

Conhecimento e gestão de talentos se tornam relevantes para um diferencial 

competitivo na formação de decisões de negócios ou empresarias. As pessoas, de acordo 

com os autores de artigos apresentados e citados, representam a peça central na 

formulação desta estratégia e devem fazer parte de um processo de constante 

aprendizado. 

Sendo assim, a globalização também levou novas exigências por um profissional 

capaz de atuar em uma empresa global, já que uma coisa é expor estratégias em uma 

reunião para vender produtos no exterior e outra, bem diferente, é gerenciar centenas ou 
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milhares de funcionários espalhados pelo mundo inteiro, com diversidade de bagagem 

cultural e de treinamento, tudo sob uma bandeira corporativa e, presumivelmente, com 

uma meta comum. Nesse quadro, como se administram políticas de recursos humanos 

(RH), reuniões, faixas salariais, fusos horários, cargos, condições do local de trabalho, 

moedas e idiomas? (KLEIN, 2009.p.121). 

 

Quadro 13 – Dez regras para gestores expatriados 

1. Recrute pelo caráter, fortaleça os 

fundamentos e então desenvolva as 

competências a distância. 

6. Estabeleça metas claras e então dê 

poder aos funcionários distantes para 

determinarem como atingi-las. 

2. Enfatize tanto os relacionamentos como 

as tarefas. 

7. Faça com que os gestores foquem a 

criação de um ambiente de trabalho que 

possibilite a realização dos funcionários. 

3. Crie colaboração dentro da empresa e 

depois a avalie. 

8. Concentre-se no treinamento on the job. 

4. Forme uma infraestrutura sólida de 

comunicação. 

9. Aborde as diferenças culturais com 

mente aberta. 

5. Consiga o apoio da alta direção de que 

os funcionários precisam para ser bem-

sucedidos. 

10. Dê suporte aos gestores distantes 

subordinados a você. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em KLEIN, 2009.p. 124. 

 

De acordo com o Quadro 13, as dez regras servem de parâmetro para a 

organização formar sua estratégia para o recrutamento de pessoas com perfil de atuação 

global, já que vai conviver com culturas, fuso horário diferente, hábitos e 

comportamentos dos mais diferentes. As empresas têm que identificar os gestores com 

esses traços e aprimorar suas competências. Também é de importância crítica, 

preocupar-se com os resultados e não com o processo. Com forças de trabalho 

dispersas, os gestores devem ajudar os funcionários a definir o trabalho e então deixar 

que o façam sozinhos. Você não consegue microgerenciar à distância. Uma vez 
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posicionados, esses gestores também precisam de autonomia para estabelecer metas que 

se alinhem com o negócio (KLEIN, 2009.p.124).  

Prahalad (2001) e Hamel (2010), consideram que o equilíbrio é diferente entre as 

empresas tradicionais e as novas dentro do mesmo setor, setores tradicionais e novos, 

empresas com unidades instaladas em um só país ou em vários pontos, ou até mesmo 

cultura predominante e várias culturas.  

O equilíbrio entre os elementos é uma meta móvel. Na medida em que evoluem, 

as mudanças no cenário competitivo exercem um impacto sobre a natureza e a 

composição dos elementos da base de competências da empresa. Os altos executivos 

precisam avaliar e calibrar continuamente essas mudanças e fazer os devidos ajustes em 

seu foco. 

O desenvolvimento de competências concentra-se no aprendizado em três níveis: 

individual, grupos familiares e empresa, sendo esta visão corroborada por Flannery; 

Hofrichter; Platten, (1997, p.188). O foco do aprendizado não é simplesmente o 

desenvolvimento da capacidade analítica. Ele inclui os processos e os valores. Da 

mesma forma que as capacidades analíticas ou científicas, o aprendizado de processos e 

comportamentos também é um requisito.  

Nesse sentido, é importante haver processos que possam melhorar a capacidade 

das equipes de desenvolver habilidades especiais. A disseminação das competências 

para criar novas oportunidades de espaços em branco abrange a ideia de transferência e 

compartilhamento entre equipes. Portanto, embora as pessoas, as equipes e a 

organização inteira sejam todas questões importantes da gestão das competências, a 

pedra angular nesse caso é a qualidade das pessoas.  
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CAPÍTULO 4 – CONTRIBUIÇÃO E RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

A proposta desta dissertação é apresentar a aplicação da Teoria dos Jogos na 

Gestão de Pessoas, considerando como elemento de análise a variável salário. Existe 

uma gama expressiva de tipos de jogos que se aplicam a problemas específicos e 

problemas gerais. Nesse sentido, é importante estabelecer qual o tipo mais recomendado 

para relacionar com o problema de tomada de decisão, considerando que a decisão para 

o pagamento de mais ou menos salário para o trabalhador, é do gestor de pessoas 

(CARMICHAEL, 2005. p.178). 

A metodologia é a qualitativa porque permite que sejam realizadas simulações 

com a aplicação do objetivo em forma de um jogo. O apoio bibliográfico e documental 

corrobora esta metodologia, principalmente na descrição feita nos itens anteriores 

envolvendo o levantamento histórico da Teoria dos Jogos no capitulo 2 e da Gestão de 

Pessoas no capitulo 3.  

Os dois personagens centrais dessa aplicação teórica são: trabalhador – que 

representa qualquer individuo que emprega sua força de trabalho para gerar bens e 

serviços – e a organização – esta representa toda e qualquer estrutura produtiva para 

oferecer os bens e serviços para a sociedade. 

O elemento de embate ou de disputa entre eles é o salário que representa o 

quanto o trabalhador pode receber em troca da sua força de trabalho e o que a 

organização pode pagar para ter os bens e serviços que necessita para ofertar para a 

sociedade. 

Na Gestão de Pessoas, o item salário pode ser o diferencial entre o resultado 

operacional de maior ou menor produtividade por parte do trabalhador. Por outro lado, 

pode ser que não seja apenas esse o fator motivador para este aumento de produção, 

uma vez que existem influências de fatores higiênicos descritos no capítulo anterior na 

teoria de Herzberg em comparação com a pirâmide das necessidades de Maslow. 

Importante registrar nessa parte da pesquisa que dois elementos conceituais de 

embate são considerados para relacionar a aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de 

Pessoas: um deles é o trabalhador e o outro é a organização. Por uma questão de 

facilidade na exposição conceitual e defesa da argumentação dessa dissertação não 
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haverá, na maior parte da discussão, referência de identificação para o personagem 

conceitual trabalhador e nem tampouco para a organização. O que se espera é que a 

teoria seja discutida como método analítico de uma situação de conflito entre ambos, o 

que torna o estudo do problema propício para a formulação de um jogo dentro da Teoria 

dos Jogos.   

O conflito é representado pelo desejo de ambos por um melhor resultado: de um 

lado o trabalhador, esperando que um salário maior seja motivador para o seu melhor 

resultado; do outro lado, a organização, que quer uma posição melhor no mercado, 

aumentar o lucro, ter maior produção, reconhecimento da marca com o aumento na 

preferência do consumidor, dentre outros resultados. 

Para a organização, o salário é representado pelo valor regrado pela legislação e 

negociado entre trabalhador e organizador. Para motivar o trabalhador pode aumentar o 

número de benefícios. 

 Por uma questão de simplicidade na exploração da aplicação da Teoria dos 

Jogos na Gestão de Pessoas, os conceitos de ambos serão discutidos ao mesmo tempo 

em que se faz a aplicação, com demonstração na maioria das vezes, da relação de 

embate entre trabalhador e organização pelo salário de tal modo que valorize a proposta 

da pesquisa.  

Essa é uma típica situação em que os participantes ou jogadores estão 

envolvidos em um jogo de estratégia. Embora o trabalhador ao assumir o posto em uma 

organização saiba o que deve ser feito e como se comportar para não perder o emprego, 

mesmo assim ele irá planejar suas ações.  

Considerando que ele não está sozinho na organização e que, portanto, irá 

disputar uma promoção com outros trabalhadores do setor onde atua, suas estratégias 

vão de encontro aos seus objetivos. O resultado de suas ações planejadas depende das 

ações de outros trabalhadores (jogadores) e, portanto, seus planos podem ser frustrados 

caso não consiga atingir o seu resultado desejado (PALESTINI, 2009. p.81).   

Então, para apresentar esta proposta e discutir seus resultados neste capitulo está 

estruturado a partir da apresentação dos principais conceitos básicos que norteiam a 

interpretação e o entendimento da proposta feita no título, a definição da forma de 

representação de um jogo tanto em forma matricial como a forma extensiva, conceitos 

de jogos de soma zero e de soma não zero e por fim, o equilíbrio de Nash.  
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4.1 Principais conceitos de Teoria dos Jogos aplicados neste capítulo 
 

 

Para facilitar a compreensão dessa aplicação é preciso uniformizar alguns 

conceitos para evitar que haja distorção na interpretação e leitura do que está sendo 

proposto. Nesse caso os conceitos considerados relevantes e necessários para a 

informação de pesquisadores e de futuros são: 

 

Jogador: participante de um jogo estratégico, aqui representados pelo trabalhador e 

pela organização; 

 

Estratégia: plano de ação de um jogador para um jogo. O trabalhador possui estratégia 

de trabalho que pode ser visto pelo ritmo ou pelo resultado. A organização, por sua vez,  

tem estratégias que estão determinadas pelas metas, pelo planejamento que abarca uma 

politica de remuneração e motivação; 

 

Interdependência estratégica: as decisões dos indivíduos, as suas escolhas sobre as 

ações, o impacto sobre o outro e, portanto, a sua tomada de decisão possui uma relação 

de interdependência.  Essa interdependência pode ser vista no aumento da motivação do 

trabalhador indicado pelo crescimento e qualidade da produção; 

 

Jogo estratégico: um cenário ou situação em que dois ou mais indivíduos interagem e 

suas ações ou comportamentos têm um impacto sobre os outros;  

 

Equilíbrio de Nash: quando cada estratégia é a melhor resposta possível às estratégias 

dos demais jogadores. Quando a organização acena com um salário maior e esse era o 

desejo do trabalhador existe o equilíbrio de Nash. A estratégia usada pelo trabalhador 

pode ser uma ameaça de greve e a organização, estrategicamente para fugir desse 

problema, oferece um aumento no salário ou outras vantagens que podem motivar o 

trabalhador a continuar o ritmo de trabalho;  

 

Jogo de soma zero: quando o resultado do jogo é zero, quando o que um jogador 

ganhou o outro perdeu. Na disputa entre trabalhador e organização é possível ter a soma 

zero quando um consegue mais do que o outro. Numa situação em que o trabalhador 
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reivindica uma série de benefícios para continuar o seu trabalho e a organização se vê 

acuada e escolhe atender integralmente, pode ficar caracterizada a soma zero; 

 

Jogo de soma não-zero: quando o resultado do jogo não representa a vitória ou derrota 

de um dos jogadores, pode ser que ambos tenham perdido ou ganhado. Em um estágio 

de greve quando ocorre o desconto dos dias parados e não se conquista o que foi 

reivindicado, o prejuízo da organização ficou pela queda do faturamento, paralização da 

produção e não atendimento dos pedidos. Sendo assim, ambos podem ter pedido com a 

greve; 

 

Payoff: pagamento ou recompensa para os jogadores de um jogo. Para o trabalhador o 

salário é o seu payoff;  assim como para a organização o payoff corresponde ao lucro. 

Existem diversos itens que devem ser considerados na decisão estratégica para o 

trabalhador, como: beneficio, reconhecimento pelo trabalho, promoção. Para a 

organização: a produtividade, reconhecimento da marca, posicionamento no mercado, 

aumento do lucro, dentre outros; 

 

Forma extensiva ou ramo de árvore: forma de representação de um jogo que se 

assemelha a um ramo ou galhos de uma árvore. Cada nó, também denominado ponto de 

decisão, indica as opções que cada jogador possui naquele momento de escolha. Na 

figura 1 do capítulo 2, mostra o estágio inicial de um jogo entre o trabalhador e uma 

firma. Na forma extensiva daquele jogo, o nó ou ponto de decisão do trabalhador em um 

dado momento é representado pela decisão que deve tomar entre aceitar o acordo e ou 

denunciar; 

 

Forma Matricial: é uma forma de representação de um jogo no formato de tabela ou 

matriz. A linha e a coluna representam as opções para cada um dos jogadores e o ponto 

de encontro entre a linha e a coluna indicam os payoffs de cada um deles. Um exemplo 

dessa aplicação pode ser vista na tabela 3, no quadro 3 e no quadro 4 do capítulo 2, onde 

ficam representados os valores de payoff de cada jogador na relação matricial de ganhos 

e perdas. Esse alinhamento é importante para que os conceitos citados durante a 

argumentação da aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas possa ficar mais 

claro e não gerar dúvidas de interpretação no entendimento da disputa entre o desejo do 
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trabalhador de ter um salário maior e da organização em ter maior produtividade com o 

menor desembolso possível.  

Por uma questão metodológica e natural dentro do processo de decisão, entende-

se que o trabalhador é um ser racional para o pesquisador.  O mesmo entendimento pode 

ser atribuído para a organização na figura do gestor de pessoas. O pensamento 

estratégico é próprio do ser humano, então, ele caracteriza as relações humanas como 

exposto no Quadro 14. 

 

Quadro 14: Exemplos de situações com a presença de pensamento estratégico 

Situação Definição 

Decisão de formar preço ou sair do 

mercado 

Duas empresas estão participando de um 

mercado com indústrias de grande porte e 

devem tomar uma decisão em relação ao 

preço que irão praticar ou se deverão sair 

de vez do mercado 

Guerra entre países Em relações internacionais são 

encontrados problemas em que dois países 

líderes avaliam sua entrada em uma guerra 

onde existem outros já em estado de guerra 

Entrar em um novo mercado A decisão de uma empresa de entrar em 

um novo mercado, onde existe o risco de 

que empresas participantes ou a 

concorrente líder de mercado não facilite  

sua entrada.  

Politica econômica de comércio exterior Governantes de um país decidem se 

formulam e colocam em prática uma 

politica de tarifa sobre produtos 

importados.  

Negociação de um tratado de paz Dois líderes de um país, ou de uma facção 

terrorista, avaliam os critérios para um 

tratado de paz.  
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Divisão do trabalho Em uma organização está sendo discutido 

como o trabalho será dividido entre os 

colaboradores e como será apresentada 

essa proposta sem que ela se transforme 

em um estopim para a greve.  

Negociação de jogadores de futebol Gestores de um time de futebol discutindo 

e formulando planos para a venda e 

compra de jogadores para a próxima 

temporada do campeonato 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em CARMICHAEL, 2005. p.4.  

 

As situações descritas no Quadro 14 representam um jogo de estratégia, quando 

cada jogador elabora sua estratégia e espera que os demais participantes façam uma pior 

para que ele seja o vencedor. Na primeira linha do Quadro 14 em que é citado o 

exemplo de duas empresas que estão participando de um mercado em uma indústria, o 

problema em questão é se deve tomar uma decisão em relação ao preço que se irá 

praticar ou se deverá sair de vez do mercado. Esse cenário foi apresentado no capítulo 2 

com a teoria de Cournot e o modelo de Bertrand, quando este analisou o modelo depois 

de quarenta anos e formulou a Teoria dos Jogos baseado no preço do produto, 

contrariando o primeiro autor que considerava a mudança na quantidade com o preço 

fixo.  

Nesse sentido, um exemplo de uma situação de oligopólio é a indústria 

automobilística, que é dominada por um pequeno número de grandes empresas 

multinacionais tais como: General Motors, Ford, Daimler Chrysler, Toyota e 

Volkswagen. Caso uma empresa decida reduzir o preço, a outra também decidirá pela 

redução ou apresentará uma proposta tão atrativa para seus consumidores que possa 

compensar a redução de preço proposta pela primeira.  

Em outra situação, se uma delas aumentar a produção de tal modo que o reflexo 

seja direto na redução de preço, a outra estará propensa a reduzir o preço para manter a 

sua participação de mercado. De qualquer maneira o que se percebe aqui é que nesta 

disputa a decisão de um participante deverá afetar o lucro da outra, sendo que em geral 

a outra empresa que decide depois terá uma redução no seu lucro (VAROUFAKIS; 

HEAP, 2003.p.65) (CARMICHAEL, 2005. p.5). 
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O pensamento estratégico envolve pensar nas interações com os outros que estão 

fazendo o pensamento semelhante ao mesmo tempo e sobre a mesma situação. Fazer 

planos em uma situação estratégica requer pensar com cuidado antes de agir, tendo em 

conta o que você acha que as pessoas que estão interagindo com você também estão 

pensando e planejando. Então, trabalhador e organização estão pensando em como ter o 

melhor resultado? A resposta está no desejo descrito no início deste capítulo pelo 

melhor resultado em termos de salário e da outra parte pelo aumento da produção, por 

exemplo. 

 

4.1.1 Aplicação da matriz de payoff na Gestão de Pessoas considerando jogo de 
estratégia 
 

Jogo de Estratégia é aquele em que participam duas ou mais pessoas e uma ação 

ou comportamento de um pode impactar na decisão do outro. Nesse caso o trabalhador e 

a organização são dois participantes atuando em um cenário de crescimento e de 

recessão da economia. O trabalhador tem como estratégia seu potencial de geração de 

riqueza para a organização que pode ter sido aferido pelo seu tempo de experiência ou 

conhecimento naquilo que a organização tem interesse. A organização tem do seu lado a 

possibilidade de oferecer um salário maior para atrair os melhores trabalhadores do 

mercado.  

Considerando um cenário em que a economia está em crescimento, as 

oportunidades de emprego são grandes. As mudanças de organização por parte do 

trabalhador são promissoras, mas em um momento de recessão essas premissas não são 

verdadeiras. É possível formular uma matriz de estratégias com payoff oferecido pela 

organização e aquele desejado pelo trabalhador. 
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Nessa matriz adaptada, temos  a situação em que o trabalhador deseja um salário 

em dois momentos da economia: um em que há crescimento econômico, quando o ritmo 

de atividade da economia é de aumento da produção traduzido em aumento do PIB – 

Produto Interno Bruto (que é tudo o que é produzido em um país e que por sua vez 

proporciona um volume maior de consumo, aumento da renda e possibilidades de mais 

crédito na economia). 

O outro período da economia é quando ela está em recessão, quando os aspectos 

positivos descritos anteriormente se tornam todos piores e chegam a apresentar 

resultados negativos. 

No modelo proposto por Carmichael (2005, p.8),  existem duas pessoas 

disputando um jogo de esconde-esconde. Quando o gestor de pessoas conhece o 

funcionamento do mercado em um dado momento, pode traçar sua estratégia para obter 

o melhor resultado possível. A semelhança está no fato de que o gestor procura 

esconder sua estratégia do quanto está disposto a pagar e o trabalhador, do mínimo a 

receber. 

Situação semelhante foi descrita nesta dissertação no capítulo 2 quando se fala 

sobre a exposição da teoria dos salários rígidos na teoria keynesiana (modelo econômico 

criado por John Maynard Keynes durante a grande depressão americana que prevê 

ajustes de curto prazo com a interferência de políticas fiscais e monetárias mais 

flexíveis). Admite-se uma relação estável em curto prazo entre o volume de emprego N 

e o produto real Y que pode ser representado pela função: Y = f(N)  discutida por: 

Simonsen; Cysne (1995, P.271); Dornbusch; Fischer (1991, P. 564) e Shapiro, (1987, p. 

450). 

Na  matriz de payoff da figura 9, os valores são apenas simbólicos para 

representar o desejo de cada um dos jogadores nesse jogo de estratégia. Sendo assim, o 

payoff de 20 oferecido pela organização pode ser admitido como sendo o valor do 

salário determinado por lei, já que ela não pode ignorar a legislação vigente de que 

existe um piso salarial para cada categoria quer o contexto econômico esteja favorável 

ou não para a atividade exercida pela organização.  

Em um outro momento em que o período de crescimento econômico esteja 

gerando os resultados desejados ela acena com um valor de 30. Do outro lado está o 

trabalhador com payoff de 20 e de 40, isto é, o primeiro valor é o determinado por lei e 
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é aceito quando o mercado está em recessão. Do contrário ele espera receber 40 porque 

acredita que o mercado está em crescimento e que a organização terá ganhos muito 

maiores se pagar o valor que representa o dobro do determinado pela legislação 

trabalhista vigente. 

Dessa maneira, a matriz de payoff mostra que na leitura da linha a organização 

propõe o salário de 30 e o trabalhador aceita o emprego pelo valor de 40, isto porque o 

contexto é de crescimento da economia. Parece lógico entender que em cenários 

positivos o jogador apresenta uma estratégia racional para obter o maior ganho possível, 

mas isto não é verdade quando um dos jogadores não consegue entender a situação e 

elaborar um pensamento estratégico.  

Por outro lado, pode-se ter a ideia de que o trabalhador tem poucas chances de 

escolher ou de determinar o maior salário em um mercado onde a oferta de mão de obra 

tende a aumentar em períodos de muita bonança na economia ou mesmo em períodos de 

grande crise, quando os trabalhadores aceitam até o emprego informal para receber 

qualquer valor de salário (CHAHAD in MONTORO FILHO, 1998, p. 406) 

(FUNDAP,2011). 

Quando trabalhador e organização estão passando por um período de recessão na 

economia, ambos aceitam o menor salário que é de 20. Os autores citados acima 

defendem que nesse período negativo o salário pode ser menor que o determinado pela 

legislação e até não ter registro ou qualquer outro contrato de trabalho.  

Considerando que a economia apresenta uma dinâmica de comportamento dos 

agentes envolvidos e que há um descompasso entre a movimentação da atividade 

econômica e os resultados aferidos, o primeiro a se manifestar em relação ao salário é o 

trabalhador. Isto acontece porque ele percebe que seu ritmo de trabalho está mais 

acelerado e deduz que a organização esteja lucrando com o aumento dos negócios. 

Logo, a estratégia inicial por um salário maior parte dele e a organização acata ou não. 

Nesse contexto, pode-se ter a imagem de um jogo estratégico em forma matricial 

cujo nó indica o momento em que a organização deve tomar a sua decisão.  Ou se acata 

o que está sendo pedido pelo trabalhador em termos de mais salário ou não, corre-se o 

risco de ver a sua produção caminhar mais lentamente. Com a redução do ritmo de 

produção, é de se esperar reflexos imediatos no lucro, na diminuição das vendas em 

função da falta de produtos dentre outros desdobramentos indesejados para qualquer 

organização. 
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MENEGUIN e BUGARIN (2008, p. 342) ressaltam que o mercado de trabalho 

tem sido objeto de discussão em todos os campos do cenário nacional. Importantes 

imperfeições nesse mercado, como patamares elevados de desemprego, alta taxa de 

informalidade, a frequência do litígio nos tribunais trabalhistas, a alta desigualdade de 

renda e o alcance limitado das leis trabalhistas e das intervenções governamentais para 

prestar assistência aos trabalhadores são apontados para que haja uma solução o mais 

equilibrada possível para ambos: trabalhador e empregador. 

Importante destacar que  o modelo real é dinâmico e as alterações podem 

acontecer simultaneamente em função de uma proposta feita pela organização e a 

decisão tomada pelo trabalhador. Existe, portanto, um hiato de tempo entre o instante 

em que o trabalhador recebe a decisão da organização de aceitar o aumento de salário 

pedido e a rejeição deste aumento. 

Considerando a proposta de aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas 

com relação ao salário, o gestor pode se valer dessa estrutura conceitual para poder 

elaborar sua estratégia para a contratação considerando esses dois períodos do cenário 

econômico. Supondo que a organização esteja passando por um período de 

reestruturação quer seja por mudança do mercado onde atua ou uma fusão, por exemplo. 

O gestor pode acenar para o trabalhador com uma proposta maior de salário se perceber 
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que as metas da organização devem ser superadas. Caso tenha uma oferta de mão de 

obra melhor qualificada para ocupar uma vaga disponível, o valor oferecido será menor. 

A discussão teórica desta dissertação não individualiza atores ( nem trabalhador 

e nem organização). Neste momento, para melhor compreender o uso da matriz de 

payoff, considera na Gestão de Pessoas a preocupação em criar estratégias para 

melhorar os resultados da interação entre pessoas, tirando proveito de suas capacidades 

dentro do ambiente organizacional.  

Como nesse ambiente há muitas interações, similares a disputas, quer seja por 

uma promoção, quer seja por uma melhoria no seu salário ou simplesmente para 

desempenhar a tarefa da melhor maneira possível, quando visto do lado do subordinado. 

Pelo lado do chefe, a relação de realização está no cumprimento da meta e na 

possibilidade de ter mais uma promoção ou ainda um acréscimo no salário em função de 

ter cumprido a meta.  

Sendo assim, supondo que em um ambiente de disputa haja duas pessoas com 

papéis distintos como o chefe e o subordinado, onde o chefe solicita uma tarefa e o 

subordinado parte para a execução. Para aferir a relação entre os dois considerando a 

qualidade do serviço executado, essa situação pode ser expressa na forma matricial com 

os dois agentes desse jogo: chefe e subordinado. 

O modelo visto na forma matricial que é uma das formas de representação de um 

jogo, fica representado da seguinte forma: 

 

 
 

O payoff determinado para ambos é zero (0) quando o subordinado tem poder de 

decisão na tarefa indicada e não realiza a tarefa e um (1) quando o chefe indica a tarefa 

e existe uma sinergia no ambiente de trabalho para que seja realizada. Sem considerar 

nessa justificativa o fato de que o subordinado realize a tarefa para perder o emprego. 

Um estímulo para ele realizar a tarefa pode ser aumento de salário, uma promoção, um 

dia de descanso ou qualquer outro benefício tangível ou intangível. 
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Caso o cenário com as considerações sejam verdadeiras, do ponto de vista do 

subordinado, a representação do jogo ficaria com os seguintes payoffs: 

 

 

 
 

Seria coerente esperar que chefe e subordinado ficassem satisfeitos com seus 

resultados quanto à realização da tarefa, recebendo payoff um (1) para as escolhas. 

A justificativa para que o jogo seja representado na forma matricial 

considerando a qualidade da tarefa está na inclusão de dois quesitos de avaliação: fazer 

bem feito e não fazer.  

Para o chefe a tarefa deve ser realizada no tempo adequado e bem feito para não 

gerar retrabalho. Quanto ao subordinado, se achar que esta tarefa é difícil, árdua e 

demorada pode decidir não fazer. Isso ocorre, sobretudo se não tiver uma penalidade 

expressiva, como por exemplo, tiver um payoff negativo, quando ele tem que pagar ou 

receber algo em troca do resultado, que neste caso poderia ser a perda do emprego. Essa 

relação fica melhor representada entre esses dois agentes, sendo um, o chefe e o outro, o 

subordinado no serviço público que tem por característica a falta de penalidade quando 

a tarefa não é realizada. Então, o payoff pode ser simulado da seguinte forma: 
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As decisões do chefe ficam representadas na linha com opções de fazer bem feito 

e de não  fazer. Embora para o chefe pareça não ter boa aceitação a estratégia de não 

fazer, mas para simular a situação de qualidade e de realização da tarefa é importante 

considerar esses quesitos. Quanto ao subordinado, fica mais coerente a aceitação do 

quesito fazer bem feito e de não fazer, pois ele no final do jogo é que vai determinar o 

seu efetivo resultado uma vez que irá colocar sua força de trabalho e empenho para que 

a tarefa seja realizada e gere o resultado esperado. Importante registrar que essa 

justificativa não considera qualquer tipo de pressão sobre chefe e subordinado, apenas 

decisão racional de querer ou não o resultado. 

Então, se  o chefe escolher que a tarefa esteja no quesito  fazer bem feito  e o 

subordinado também optar por essa decisão, o resultado esperado será igual a 1(um), 

mostrando que a tarefa foi realizada com sucesso e qualidade. Por outro lado, se o chefe 

optar pelo quesito fazer bem feito e o subordinado optar por não fazer o resultado será 

0(zero) pois em último caso ele é que tem o poder de realizar ou não a tarefa. 

Esta situação que é simples do ponto de vista do cotidiano demonstra que a 

aplicação da Teoria dos Jogos em um ambiente de Gestão de Pessoas, permite uma 

análise das alternativas de decisão quanto ao que se pretende em relação ao fato em 

questão. Um exemplo disso é a representação na segunda linha sem o chefe: isso não é 

aceitável sob o ponto de vista racional do jogo. Caso este optasse por não fazer,  o 

resultado seria 1(um) porque o subordinado decidiu fazer mesmo contrariando uma 

determinação expressa de  não fazer.  

Por estas proposições, que mostram a interação de um problema de Gestão de 

Pessoas na relação entre chefe e subordinado, pode-se notar que a representação dessa 

situação utilizando a forma matricial para descrever uma situação serve de parâmetro 
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para tomada de decisão. Sendo assim, as contribuições desta pesquisa se dão tanto no 

campo teórico como no campo prático como metodologia de estudo para a 

identificação, simulação, análise e tomada de decisão para o problema em questão. 

Avaliando a questão sob o ponto de vista do gestor de pessoas parece fácil que 

no seu dia a dia e com base em sua experiência perceba que um salário maior pode 

atrair mais trabalhadores e com isso ter condições de selecionar o melhor para ocupar o 

lugar na produção da empresa.  

Da mesma forma, a interpretação no conflito entre chefe e subordinado, onde 

ambos só se entenderão se perceberem que podem ter benefícios maiores do que o 

resultado esperado pelo seu trabalho, ou seja, se puderem receber algo mais como um 

acréscimo, um benefício a mais ou o reconhecimento na organização; com certeza irão 

se esmerar para gerar o melhor resultado. Mesmo considerando que os anos de 

experiência possam enraizar algumas decisões estratégicas para o gestor de pessoas, este 

trabalho possibilita gerar novas estratégias a partir das interpretações e adaptações ao 

cenário onde atua.  

O período em que vivemos é o da sociedade do conhecimento, onde o talento 

humano e suas capacidades são vistos como fatores competitivos no mercado de 

trabalho, sobretudo o globalizado. O ambiente de disputa entre ambos – trabalhador e 

organização – em termos práticos, deve haver uma harmonia entre eles para que os 

resultados sejam obtidos com base em muita cooperação.  

É preciso resgatar o papel do ser humano na organização, a fim de torná-lo cada 

vez mais competente para atuar em suas atividades como grandes trabalhadores. Então o 

gestor de pessoas deve ter a visão estratégica de que o capital humano representado pelo 

trabalhador está se tornando o grande diferencial no plano estratégico de uma 

organização para conseguir o seu posicionamento no mercado  (SOVIENSKI; STIGAR, 

2008.p.53-54).  

 

 

4.1.2 Aplicação da forma extensiva na representação do jogo  na Gestão de Pessoas 
 

 

Considerada como o segundo tipo de representação de um jogo, a forma 

extensiva ou ramo de árvore ou galho de árvore é uma representação gráfica que 
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permite mostrar as alternativas dos participantes de um jogo com os momentos de 

decisão representados por um círculo chamado nó, onde aparecem as alternativas que 

ele possui (VAROUFAKIS; HEAP, 2003.p.42/3) (MYERSON, 1997. p. 186). 

Conforme descrito no capítulo 2 desta dissertação, a figura 2 apresenta o jogo de 

Zermelo como um jogo de forma extensiva que tem um número finito de nós. Cada 

ponto cheio representa um nó que é o momento do jogo em que o participante se depara 

com uma decisão que deve tomar diante das alternativas que possui.  

É importante descrever a construção da forma extensiva para facilitar a aplicação 

na teoria de Gestão de Pessoas como elemento teórico de decisão para o gestor que deve 

se valer de todo o conhecimento de sua função. Além daquele específico sobre a 

organização ou o seu papel nela, deve-se aprender e aplicar novos conhecimentos como 

recurso estratégico na formulação de políticas de contratação, por exemplo.  

Importante registrar que nos processos de planejamento e de gestão estratégica, a 

formulação de estratégias empresariais constitui um dos principais desafios para 

executivos, especialistas, acadêmicos e consultores de empresas (COSTA; BOTTURA, 

2006. p.17).  

Isto pode ser explicado em função da diversidade de situações que se depara o 

gestor de pessoas. Neste caso, sobretudo em uma economia globalizada onde uma 

estratégia que se mostra bem sucedida para um caso pode não servir para outra porque, 

entre outras razões, as situações são diversas entre si e, consequentemente, pedem 

estratégias diferenciadas, embora a abordagem da Teoria dos Jogos tenha sido frutífera 

em analisar situações estratégicas (DUTRA, 2002.p.103) (KIRSCHBAUM; IWAI, 

2007.p.1). 
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Explicando o que está representado na figura11, existem dois personagens – R e 

C - que devem tomar decisões indicadas por R1, R2, C1, C2; respectivamente para os 

dois personagens. Como ponto de partida o nó aparece aberto e existem dois outros no 

meio do caminho da forma extensiva ou ramos de árvore que estão fechados, indicando 

que é o momento em que um deles deve tomar a decisão de qual caminho seguir. No 

final da figura estão os valores que indicam o payoff de cada um em função do caminho 

seguido durante o processo do jogo.  

Os payoffs de R são: 10, 1, 9, 0; enquanto que os de C são: 4, 5, 9, 3. Tais 

valores são apenas ilustrativos para que o pesquisador perceba que existem diferenças e 

isto pode ser mais interessante para os dois competidores na medida em que estas 

diferenças se tornam atrativas pelo resultado esperado. Quando considerada esta 

representação na forma matricial, subentende-se que os jogadores se movem 

simultaneamente e aqui para exemplificar a aplicação da forma extensiva parte-se da 

suposição de que R escolhe primeiro e depois C decide o que fazer. Em outras palavras 

R escolhe sua estratégia em alguns momentos antes que C tem a chance de fazer o 

mesmo (VAROUFAKIS; HEAP, 2003.p.81).  
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Nos jogos mais complicados não existe convenção ou empecilho para que ocorra 

a volta para um determinado ponto que já está planejado e se não fosse a representação 

de um jogo este não seria um problema na revisão das estratégias elaboradas durante o 

plano de ação estratégica (CARMICHAEL, 2005, p.62) (COSTA; BOTTURA, 2006. 

p.20) (BIANCHI, 2008.p.15). 

A partir da figura 11 que mostra um jogo representado na forma extensiva, 

supondo que R tome a inciativa de escolher sua estratégia representada pelos caminhos 

R1 e R2 e na decisão de ficar com o caminho da esquerda do pesquisador e decisão de 

C pode ser pelos caminhos C1 e os payoffs de cada serão, respectivamente, 10 e 4. 

Acreditando que o resultado 10 seja positivo e o mesmo para 4, numericamente o payoff 

de R é melhor que o de C, indicando que houve uma vitória para quem tomou a 

iniciativa ou  a escolha de C não teve vantagem competitiva em relação a escolha de R. 

Aa aplicação na Gestão de Pessoas com dois participantes já definidos 

(trabalhador e organização), pode ser ilustrada na figura a seguir. 

 

 
 

Para facilitar a explicação da contribuição desta parte da Teoria dos Jogos na 

Gestão de Pessoas, os valores sugeridos foram mantidos do exemplo da forma matricial 

da figura 9, sendo que o valor 20 representa o salário oferecido pela organização e que 
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parte do pressuposto que seja o mínimo aceito pela legislação em uma alusão ao que 

acontece no ambiente real da economia. Os valores de 40 proposto pelo trabalhador, 

quando entende que o cenário da economia é favorável para obter outro emprego caso 

não consiga colocação em uma organização ele pode procurar outra e reivindicar um 

salário maior que o do mercado.  

Na figura 12 a organização é representada por O e o trabalhador por T. Os 

respectivos caminhos dados por O1,O2,T1,T2, são realizados de tal modo que os 

valores de payoff da primeira linha são do trabalhador e os da segunda da organização.  

Então, se o gestor de pessoas no papel de planejador das estratégias de pessoal 

da organização acena com o caminho de decisão O1, o trabalhador de posse desta 

informação fará uma proposta indicada pelo caminho T1 onde deseja o valor de 40.  

Pode ser que o gestor considere isto uma proposta razoável em função da sua 

necessidade para o cumprimento das metas da empresa e o contexto positivo em que 

vive a empresa dentro do mercado que atua. Sendo assim, pode aceitar a proposta e 

pagar o dobro do que é o valor determinado pelo mercado e obter por parte do 

trabalhador a resposta de que vai dar o máximo de si e a organização irá atingir seus 

objetivos. 

Quando esta representação é feita usando a forma matricial, esta sequência de 

decisão é subentendida no movimento simultâneo dos jogadores. Aqui partimos do fato 

de que a organização faz o primeiro passo e que o trabalhador seja o segundo com um 

intervalo de decisão apenas teórico para exemplificar a aplicação da forma extensiva na 

Gestão de Pessoas. Porém a forma normal não pode representar tal sequência, e é neste 

ponto que a forma extensiva se torna importante (ROCHMAN; RAMOS, 2007.p.13-

14). 

Dixit e Nalebuff (2008, p.37-38) faz uma exposição bastante apropriada para 

este item da pesquisa sobre uma decisão que Charlie Brown tem que tomar sobre um 

convite feito por Lucy para participar de uma partida de futebol americano. Nessa 

situação, Charlie Brow tem duas opções: uma é dizer não e o jogo nem começa e a outra 

é aceitar o convite. Nesse caso terá novos desafios, conforme descrito na Figura 13. 
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Na figura 13 estão as alternativas de Charlie Brown e Lucy na representação 

desse jogo. Depois de ter aceito o convite ele poderia prever que Lucy escolheria a linha 

(ramo ou galho ou estrada) de cima com a seta e nesse caso dificilmente recuperaria a 

bola caso ela conseguisse chutar em uma distância muito fora do alcance de Charlie 

Brown. Claro que o pesquisador ou o gestor interessado em uma estratégia para 

melhorar o desempenho de sua equipe deve estar pensando como esta representação tem 

ligação com a proposta de trabalho. Claro que a comparação e a interpretação analítica 

do jogo se conectam com a situação exposta acima, onde o trabalhador deve escolher 

aceitar o salário oferecido pela organização ou melhorar a proposta, conforme 

representado na Figura 14. 

 
 

Sob o ponto de vista do trabalhador parece não ser fácil recusar uma proposta de 

salário quando a única fonte de renda e possibilidade de comprar bens e serviços é a sua 
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força de trabalho. Por outro lado, deve-se avaliar o contexto e ver quais são as 

possibilidades que se tem ao recusar e os benefícios com o aceite do salário. Isto ele e a 

organização avaliam sempre que existe uma resposta por parte de um dos participantes. 

Os valores aqui propostos seguem o exemplo anterior da matriz de payoff para facilitar 

a compreensão do jogo com as decisões de trabalhador e organização.  

Tanto na proposta de Dixit e Nalebuff (2008, p.38) quanto de Varoufakis e Heap 

(2003,p.82) o envolvimento dos participantes em não querer ter payoff negativo faz com 

que as propostas sejam melhoradas sempre que ocorra uma resposta negativa ou uma 

tomada de decisão que pode levar a outra parte a ter payoff negativo. 

Aqui vale a pena lembrar Simonsen e Cysne (1995, p.271) e Dornbusch e 

Fischer (1991, p.564) que para a empresa existe a possibilidade de perder o trabalhador 

para o mercado, mas ela deve pensar sempre em ter propostas melhores para que as suas 

metas sejam conseguidas. No caso de enfrentar uma greve, ambos perdem embora possa 

haver ganhos por parte do trabalhador que foi o aumento desejado no salário e o não 

desconto dos dias parados (DAVIS, 1973. p.26). 

Como complemento dessa argumentação é importante lembrar aqui a discussão 

teórica feita no capítulo 2 e que vale a pena repetir aqui para corroborar esta aplicação 

na Gestão de Pessoas em relação ao artigo de Meneguim e Bugarin (2008). Em seu 

trabalho: A informalidade no mercado de trabalho e o impacto das instituições: uma 

análise sob a ótica da Teoria dos Jogos, os autores demonstram o Equilíbrio de Nash 

quando conseguem determinar o tempo de informalidade  que o trabalhador é submetido 

e uma possível causa para a alta rotatividade da mão de obra. A comprovação vem do 

fato de que consideram a participação da Justiça do Trabalho e quanto mais eficaz maior 

a redução da informalidade no mercado de trabalho.  
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Legenda: 5: r = salário, αb = parte do beneficio dado pela Justiça do Trabalho, T= 

trabalhador, aco= acordo, den= denuncia, nreg = não registra, reg = registra, emp= 

empregador 

 

Meneguin e Bugarin, (2008, p.350) descrevem uma situação característica para a 

representação usando o modelo de forma extensiva ou árvore. O estudo de caso 

apresentado é o de uma situação de disputa entre individuo e uma empresa pelo registro 

ou não do trabalho, sendo um jogo infinito e que tem diversos desdobramentos, 

inclusive com a participação da Justiça do Trabalho arbitrando sobre o caso.  

Na primeira classe a relação informal prevalece durante um determinado tempo 

e na segunda classe a informalidade pereniza e a rotatividade no mercado de trabalho é 

muito alta, porém quanto mais eficiente for a Justiça do Trabalho mais rápido o registro 

acontecem ou menos falta de registro existem (MENEGUIN; BUGARIN, 2008. p.343). 

Existem evidencias teóricas entre a proposta apresentada na figura 12 e na figura 

14, bem como os argumentos que justificam a aplicação por parte do gestor de pessoas 

na formulação de suas estratégias para contratar ou fazer o rodízio na sua organização 

tendo como base o salário oferecido. Tais elementos podem ser revistos nessa 

dissertação durante a discussão dos conceitos relevantes para o tema desta pesquisa no 

capítulo 3, sobretudo no item salário e na avaliação por competência. 

Neste sentido, Silva (2009,p.iii) considera que em um ambiente competitivo e 

complexo como o existente no contexto atual das organizações, é importante ter uma 
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estratégia competitiva para poder obter os melhores resultados no mercado. Logo, em 

sua pesquisa ele considerou que a Teoria dos Jogos é capaz de fornecer ferramentas para 

a escolha dessa estratégia por causa da interação entre os diversos gestores. 

Ela tem sido estudada cada vez com mais frequência em função das interações 

estratégicas entre os agentes com metas diferentes. Isto caracteriza muitas questões de 

interesse na gestão estratégica que podem se valer dessa contribuição dada pela teoria.  

Então, cabe ao gestor descobrir a melhor estratégia para a organização em que 

trabalha vencer os obstáculos do mercado, sobretudo em momentos de crise ou de queda 

dos resultados, tornando importante fazer a melhor proposta e ao mesmo tempo 

verificar no quadro interno se existem profissionais que estejam preparados para 

assumirem novos desafios (SHAPIRO, 2010) (FERRAZ,2011). 

Importante destacar o trabalho desenvolvido por Mello (2012, p.59) quando 

apresenta a flexibilização das normas trabalhistas como sendo uma proposta de 

iniciativa dos empregadores e faz uma análise sob a ótica da Teoria dos Jogos, 

conforme visto na Figura 16. 

 
Legenda: Er = empregador; Ep = empregado; Y = flexibilização/adaptação/negociação; 

X = flexibilização com renúncia de direitos pelos trabalhadores; 1 = payoff do 

empregador quando flexibiliza a relação de trabalho; - 1 = payoff do trabalhador pela 

sua desmotivação em função da falta de ganhos 
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Em resumo, a aproximação teórica com a exposição nessa dissertação está no 

fato de ser possível a adoção da Teoria dos Jogos como elemento estratégico na gestão 

em função da viabilidade de se representar determinadas situações e de se poder simular 

alternativas que serão interpretadas para uma decisão definitiva. Nessa proposta 

representada na figura 16, se as partes flexibilizam com a negociação de perdas e 

ganhos, ambos ganharão com a situação dada pelo payoff positivo (1,1). De outra forma 

caso a empresa opte por impor uma situação desequilibrada, ou seja, aquela em que ela 

é a vitoriosa antes de qualquer decisão do colaborador representado pelo payoff 

negativo (-1, -1), fica evidente que só ela ganha e os empregados são obrigados a abrir 

mão de seus direitos trabalhistas (MELLO, 2012.p.60). 

 

 

4.1.3. Equilíbrio de Nash na Gestão de Pessoas 
 

Seguindo a apresentação feita no item anterior na figura 16, o Equilíbrio de Nash 

pode ser visto no payoff positivo já que tanto o empregado como o empregador estão 

apostando em sua melhor estratégia. Embora a oferta tenha sido feita pelo primeiro, o 

segundo se sente satisfeito porque sua estratégia é sempre ter o melhor resultado ainda 

que tenha sido pensado e colocado em prática ela empresa.  

No capítulo 2 foram apresentados os precursores da Teoria dos Jogos e suas 

principais contribuições, embora haja alguma controvérsia em relação ao autor ou fato 

de origem na literatura. Incialmente os estudos partiram para a interpretação de como o 

jogador se comporta em uma partida de cartas e depois em situações que representavam 

problemas mais complexos como os que envolvem relações humanas. (SILVA, 

2009.p.14) (VAROUFAKIS; HEAP, 2003.p.51) (DAVIS,  1973.p.27).  

Em um equilíbrio de Nash os jogadores escolhem estratégias que consideram ser 

as melhores respostas contra as estratégias do concorrente. Por outro lado, nenhum 

jogador tem a melhor estratégia ou é necessariamente a melhor resposta a qualquer uma 

das outras estratégias dos outros jogadores (CONITZER, 2008. p. 58). 

Para Andrade e Dias (2002, p.4) o equilíbrio de Nash pode ser interpretado a 

partir da interação dos jogadores tendo como resultado as estratégias, cujo processo de 

formação é analisado através do estudo e interpretação dos “lances” perpetrados por 

cada parte. Tendo como base a incerteza estratégica, a Teoria dos Jogos analisa a 
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interação entre os jogadores considerando a sua participação individual. A decisão 

individual representa uma autonomia na tomada de decisão, embora seja relativa porque 

depende do que o outro vai decidir e do contexto em que está atuando. 

Nesse sentido, a Teoria dos Jogos na sua composição tradicional elabora um 

modelo rigoroso sobre o comportamento dos jogadores racionais e suas ações que visam 

o seu próprio interesse em detrimento dos demais. É certo que essa forma de 

comportamento possa ser determinada por ações ordenadas e com todas as 

possibilidades para se obter novas escolhas. Admitindo que haja o pressuposto da 

racionalidade compreensiva para facilitar a teorização e a modelagem, fazendo com que 

esta seja fácil prever o que os atores racionais irão fazer, em situações bem-definidas, a 

aplicação da Teoria dos Jogos em situações que reflitam comportamentos, tudo  se torna 

mais fácil.  

 

4.1.4 Equilíbrio de Nash por John Nash 
 

Aproveitando os escritos do autor sobre sua teoria, esta dissertação faz uma 

breve descrição para em seguida mostrar a aplicação na Gestão de Pessoas. Conforme já 

citado e corroborado por vários autores o Equilíbrio de Nash existe quando cada 

estratégia é a melhor resposta possível às estratégias dos demais jogadores. Pode-se 

definir um conceito de um jogo de n-pessoas no qual cada jogador tem um conjunto 

finito de estratégias puras e em que um conjunto definido de pagamentos aos jogadores 

N corresponde a cada n-tupla de estratégias puras, uma estratégia que está sendo tomada 

para cada jogador (NASH, 1949,p.48) [mantivemos o conceito n-tuple do original 

traduzido para o português como citado n-tupla com a tradução entendida como 

conjunto de números listados] 

Ainda segundo o autor, para qualquer uma de um conjunto de estratégias que 

cada jogado tem a sua disposição, ela pode ser considerada como um ponto no espaço 

como produto obtido da multiplicação a outras n alternativas de estratégias dos 

jogadores envolvidos. Uma dessas n estratégias desse conjunto pode neutralizar a 

decisão do outro se ela produzir uma grande expectativa no adversário, considerando 

sempre n – 1  do conjunto de estratégia de todos os jogadores na disputa. Segundo o 

próprio Nash em seu artigo de 1949 para a Universidade de Princeton, quando ocorre a 

autoneutralização nas decisões, surge o ponto de equilíbrio. 
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A Gestão de Pessoas pode se valer do conhecimento da Teoria dos Jogos como 

elemento teórico e prático de gestão auxiliando a desenhar situações e entender o seu 

processo de desenvolvimento para uma tomada de decisão mais precisa do que o 

convencional. Então essa ferramenta teórica mais importante para um bom gestor de 

relacionamentos mutuamente cooperativos em geral e dos relacionamentos profissionais 

em particular (MARINHO, 2011.p.215).  

As organizações tem se mostrado mais acessíveis e interessadas em desenvolver 

estratégias que proporcionem mais valorização para o seus colaboradores ao mesmo 

tempo em que procuram estabelecer condições para que isto traga o melhor resultado 

possível (SANT´ANNA; PASCHOAL; GOSENDO, 2012.p.748). Seguindo a linha de 

raciocínio dos autores neste artigo, tanto gestores quanto acadêmicos sugerem que ações 

e práticas organizacionais e gerenciais devam ser direcionadas para o desenvolvimento 

dos ativos humanos e o aumento da competitividade organizacional.  

A Teoria dos Jogos atua na decodificação das estratégias em uma situação de 

conflito. Sua aplicação como elemento estratégico é mostrada na decisão de cooperar ou 

não, bem como o papel de uma competição que esteja em jogo e os conflitos inerentes 

que vão influenciar na tomada de decisão.  

Logo, a natureza das trocas sociais com o objetivo de manter ou não as relações 

de trocas faz com que os indivíduos tenham duas escolhas possíveis: a de cooperar ou 

de trapacear para aumentar o seu payoff. Portanto, cabe à Teoria dos Jogos partir para 

essa decodificação em uma forma lógica e racional para a análise e compreensão das 

estratégias para que as simulações sejam objetivas e permitam uma tomada de decisão 

para essa relação de trocas. 

Quando a decisão envolve um gestor de uma organização, quer seja de pessoal, 

produtos, materiais ou finanças, as escolhas envolvem decisões estratégicas que podem 

ter sido aplicadas anteriormente ou são novidades em termos de decisão para aquele 

determinado problema (UZZI, 1997.p.41). Não é diferente para o gestor de pessoas que 

deve pensar em como manter a motivação da sua equipe e ao mesmo tempo colocar em 

prática novas metas que devem ser alcançadas dentro das limitações impostas pelos 

recursos existentes. Ou seja, se mantêm em busca de um equilíbrio dentro do jogo e 

ganha quem estabelecer a melhor politica como se desse o primeiro passo para a vitória 

em um mercado muito competitivo (PRAHALAD, 2001) (HAMEL, 2010). 

A correspondência entre o Equilíbrio de Nash e a hipótese proposta nessa 

dissertação que foi dada como resposta para o problema de pesquisa que questionava 
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sobre quais fatores são mais representativos na possibilidade de aplicação da Teoria dos 

Jogos na Gestão de Pessoas dizia que: “Quando a empresa propõe aumento de salário e 

o colaborador aceita, então, existe o Equilíbrio de Nash”. Para apontar o equilíbrio de 

Nash em um jogo é necessário visualizar todas as escolhas efetuadas, nas quais existe 

um movimento para cada agente no qual ele pressupõe que os demais guiarão suas 

ações a partir da escolha de um ou outro determinado critério (MYERSON, 1997. p.89) 

(UZZI, 1997.p.41). 

 
 

O entendimento da relação entre salário pago pela organização e o que o 

colaborador deseja pode ser visto na exposição da matriz de payoff na figuras 9, na 

forma de representação extensiva na figura 11 e aqui no Equilíbrio de Nash que aponta 

um ganho para a organização e para o trabalhador quando ocorre uma proposta de 

salário desejada por ambos, conforme mostra a figura 9 quando ocorre o pagamento do 

valor de 20 moedas proposto pela organização e aceito pelo trabalhador. 

De uma maneira geral, por exemplo, com um salário que não onera a folha de 

pagamento e, por conseguinte o orçamento da organização e satisfaz o trabalhador que 

percebe a possibilidade de poder comprar mais bens e serviços ou trazer mais conforto 
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para a sua família; é possível notar um aumento da qualidade do trabalho desenvolvido 

pelo colaborador.   

Ainda como sequencia do raciocínio dessa hipótese proposta existe a dissertação 

apresentada por Jorge Luiz Moraes Doval para a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul com o título: Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiência no Mercado de 

Trabalho: desafios e tendências, o autor utilizou a Teoria dos Jogos para identificar a 

incidência de algumas variáveis na contratação de pessoas portadoras de deficiência. A 

escolha do autor se baseia nos aspectos de racionalidade instrumental inerentes à 

decisão de contratar ou não essas pessoas, considerando a razão, ética, racionalidade 

instrumental e a racionalidade substantiva como elementos centrais da construção do 

seu modelo (DOVAL, 2006, p.57). 

Na organização todos estão em busca do melhor resultado possível e usam suas 

estratégias que podem estar com base na cooperação, como investigado por Maciel e 

Camargo (2011, p.449). Assim, o indivíduo cooperativo comprometido com a 

organização coopera sem se prender a uma relação emocional de qualquer natureza, 

quer seja porque está há muito tempo trabalhando nela ou porque se enche de orgulho 

quando fala para os seus pares que é trabalhador naquela determinada organização. 

O que o faz cooperar é o fato de que acredita fazer parte de sua obrigação 

mostrar para a sociedade que ele se comporta segundo padrões impostos e o que se 

espera de suas ações por todos os seus pares dentro e fora da organização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Esta dissertação apresentou  um estudo sobre a aplicação da Teoria dos Jogos na 

Gestão de Pessoas considerando a variável salário como objeto de embate entre 

trabalhador e organização. Para atingir este objetivo, foi aplicada a metodologia 

qualitativa na descrição do contexto teórico, uma vez que os métodos qualitativos 

contribuem para interpretar fenômenos do cotidiano e podem ser compostos por dados 

simbólicos situados em determinado contexto.  

 Os objetivos estabelecidos para este estudo foram: identificar as possibilidades 

de aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas considerando a variável salário 

como elemento de conflito entre a organização e o trabalhador; mostrar se a forma de 

representação extensiva é mais apropriada ou não para analisar o cenário de embate na 

decisão de contratar ou não o trabalhador ou pagar mais ou menos salário e a existência 

do Equilíbrio de Nash. 

 Na construção teórica o apoio bibliográfico e documental foi importante no 

desenvolvimento dos conceitos principais descritos nos capítulos 2 e 3, bem como na 

aplicação da teoria proposta em busca do objetivo traçado que ora são discutidos aqui na 

apresentação das considerações finais. 

  Para o desenvolvimento da pesquisa foi estabelecido um roteiro que partiu de 

um capítulo com o conteúdo histórico da Teoria dos Jogos, de tal modo que pudesse 

encontrar e registrar os elementos conceituais que permitissem entender a aplicação na 

Gestão de Pessoas. Em seguida foi desenvolvido um capítulo com o conteúdo 

descrevendo conceitos bibliográficos que dessem suporte para o entendimento do que é 

Gestão de Pessoas e os principais elementos teóricos que fazem parte da rotina 

estratégica do gestor de pessoas tais como: avaliação de desempenho, treinamento e 

seleção, remuneração e outros. Em seguida vieram os argumentos, com a exposição do 

titulo da pesquisa composto de conceitos e referências ligadas ao termo Gestão de 

Pessoas e Teoria dos Jogos, com vista a comprovar os objetivos da pesquisa.  

Tais conhecimentos foram discutidos respectivamente nos capítulos 2, 3 e 4. 

Como consideração final, esta pesquisa possui um cunho bibliográfico em função da 

grande quantidade de livros nacionais e internacionais, artigos nacionais e 

internacionais publicados nas principais revistas científicas ou apresentados igualmente 

nos principais congressos nacionais e internacionais consultados para o 

desenvolvimento dos argumentos desta pesquisa. Destaca-se aqui o uso de fontes 
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originais dos principais autores que fazem parte do conhecimento já consolidado da 

Gestão de Pessoas como: Follett (1918 e 1924), McGregor (1957), Munsterberg (1913) 

que foi o precursor da Psicologia Organizacional e do lado da Teoria dos Jogos: 

Cournot (1838), Edgeworth (1925), Von Neumann; Morgenstern (1953) e Nash (1949). 

Todos os autores considerados seminais em seus campos de atuação estão presentes 

nesta dissertação. Alguns deles foram citados e empregados quase que a exaustão e 

outros foram referenciados pontualmente durante a exposição da argumentação. 

 

Discussão dos resultados 

 

Para facilitar a compreensão e o trabalho de futuros pesquisados em torno do 

assunto, é importante neste item final a apresentação dos resultados com  o destaque de 

cada tópico dos objetivos. Levando em consideração o objetivo de identificar as 

possibilidades de aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas considerando a 

variável salário como elemento de conflito entre a organização e o trabalhador, ao final 

dessa pesquisa fica evidente que é possível que isto seja feito entre os jogadores (o 

trabalhador e a organização) conforme pode ser visto no capítulo 4 nas representações 

da matriz de payoff de um jogo estratégico e nas figuras 9,10,11,e 16. Nessa parte da 

pesquisa o gestor de pessoas pode empregar esses conceitos como ideia geral para a 

composição de planos estratégicos que permitam simular determinadas situações 

desdobradas a partir das propostas de ambos: organização e trabalhador. 

Tomando como exemplo o que foi apresentado na figura 9 com a descrição de 

uma situação em que o trabalhador deseja um salário maior em dois momentos da 

economia que são: um de crescimento e outro de recessão. Na matriz a representação do 

salário indicado pela organização no momento de recessão é de 20 e no de crescimento 

é de 40 enquanto que o trabalhador aceita o salário de 20 na recessão e deseja o valor de 

40 no crescimento.  

Importante registrar que mesmo existindo um hiato entre o que o trabalhador 

sente e o que a organização realmente demonstra em relação ao que está passando 

naquele momento a economia. A aplicação da Teoria dos Jogos na Gestão de Pessoas é 

possível quando se avaliam as possibilidades de estudos proporcionados pela 

metodologia qualitativa. 

Seguindo esta lógica proposta por este objetivo, a figura 16 mostra a 

flexibilização entre as perdas e ganhos do trabalhador e da organização. Esta aplicação 
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encontra parâmetros teóricos no trabalho desenvolvido por Mello (2012,p.59) sobre 

uma proposta apresentada pela organização para flexibilizar as normas trabalhistas e 

apresenta os resultados obtidos sob a ótica da Teoria dos Jogos.  

Esta pesquisa propôs uma figura com base na representação da forma extensiva, 

outro objetivo que será apresentado a seguir, indicando os payoffs entre duas decisões 

centrais representadas por X = flexibilização com renúncia dos direitos pelos 

trabalhadores e Y = flexibilização/adaptação/negociação. Ao analisar a figura, o gestor 

de pessoas percebe as estratégias existentes para a organização e trabalhador para a 

tomada de decisão, ao mesmo tempo em que pode avaliar a situação que esteja vivendo 

e fazer simulações em busca de novas propostas. 

Esta pesquisa especificou que não faria a discriminação de um tipo de 

trabalhador e nem tampouco de uma organização em particular ou setor de atuação, pois 

o objetivo é que a pesquisa tenha condições de servir de parâmetro para a formulação de 

estratégias para os gestores de pessoas sem uma limitação conceitual de que setor ou 

parte do mercado esta organização seja participante. Sendo assim, as fontes consultadas 

e que embasaram esse levantamento bibliográfico mostravam os argumentos de forma 

conceitual que foram aproveitados por esta dissertação na argumentação e construção 

das figuras citadas. 

Importante registro da decisão pela metodologia qualitativa que permitiu essa 

flexibilidade na apresentação de problemas do cotidiano e o resgate conceitual com a 

pesquisa documental para corroborar a aplicação da teoria em busca dos objetivos 

estabelecidos. 

Outro objetivo indicado no inicio deste trabalho foi: mostrar se a forma de 

representação extensiva é mais apropriada ou não para analisar o cenário de embate na 

decisão de contratar ou não o colaborador ou pagar mais ou menos salário. Na 

apresentação dos resultados da pesquisa descritos no capitulo 4, as figuras 10, 11, 

12,14,16 e 17 indicam situações onde o cenário de embate está presente tendo como 

objeto o salário. 

A representação de um jogo na forma extensiva sobre o pedido de aumento de 

salário feito pelo trabalhador quando a economia está em crescimento, conforme 

indicado na figura 10, mostra uma situação do cotidiano cujas decisões finais tanto do 

trabalhador como da organização parecem lógicas e racionais em relação ao que ambos 

possuem como payoffs.  
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Naquela figura a organização pode aceitar ou rejeitar o pedido de aumento de 

salário. Seguindo a interpretação da figura na aceitação pelo aumento, a decisão do 

trabalhador é produzir mais ou se empenhar mais naquilo que faz, proporcionando o 

resultado que possa compensar a decisão da organização em dar o aumento do salário. 

Por outro lado, a figura ainda propõe as alternativas disponíveis para o trabalhador caso 

ela rejeite a proposta. Nesse caso, ele pode continuar seu trabalho como vinha fazendo 

normalmente ou procurar outra colocação em outra organização. 

Nas figuras 14 e 16, estão duas situações de um jogo representado na forma 

extensiva em que uma das decisões pode ter desdobramentos em mais jogadas e em 

outra, encerrar o embate. No caso especifico da figura 14, a decisão do trabalhador de 

rejeitar o novo salário proposto pela organização determina o final da disputa porque ele 

pode simplesmente ignorar o que foi indicado ou sair da organização. Do lado da 

organização ela pode propor ainda um novo valor e até chegar na definição final pode 

ter desdobramentos no comportamento do trabalhador de produzir mais ou não, 

conforme descrito em outra situação na figura 10. 

Por fim, o Equilíbrio de Nash para a aplicação na Gestão de Pessoas foi 

mostrado no item 4.1.3, sendo possível verificar que tanto o trabalhador como a 

organização podem chegar a uma decisão favorável para ambos e manter seus objetivos 

pretendidos inicialmente. Na figura 17, esse equilíbrio foi apresentado depois da tomada 

de decisão do trabalhador pela proposta feita pela organização na sequência O2 e o 

trabalhador ficou com o ramo de sequência T2 com o valor de 20 moedas.  

Como foi exposto no capítulo 2, a Teoria dos Jogos é uma teoria matemática que 

aborda situações de interação estratégicas, de tal modo que o jogo que é a situação e os 

jogadores que são os indivíduos interagem fazendo escolhas que determinam o 

resultado do jogo (PIMENTEL, 2010, p.3). No mesmo capitulo foi definido que Gestão 

de Pessoas envolve as ferramentas que uma organização possui para gerenciar os 

recursos humanos para que os objetivos sejam atingidos e proporcionem o melhor 

resultado. Em uma outra definição mais completa no início do capitulo 3, a Gestão de 

Pessoas envolve: recrutamento e seleção, remuneração, administração de cargos, 

administração de salários, higiene e segurança no trabalho, relações no ambiente de 

trabalho (MASIERO, 2009, p. 114) (KOVALESKI; DERGINT; PIMENTA, 2004. P. 

2512).  

Na relação com a Teoria dos Jogos o embate entre organização e trabalhador 

está no desejo diferente de ambos considerando a variável salário, sendo que o primeiro 
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busca o melhor resultado geralmente representado pelo lucro e o segundo quando se 

trata de ganhar mais quer o maior salário possível para poder realizar seus desejos de 

consumo ou mesmo de tranquilidade para si e sua família em relação a ter os recursos 

financeiros para poder sustentar o seu padrão de vida. 

Por fim esta pesquisa que foi calcada em bibliografia que davam conta da 

possibilidade de aplicação na Gestão de Pessoas carece de uma pesquisa de campo com 

base em depoimentos de gestores de pessoas que possam apresentar seus argumentos 

quanto à metodologia matemática que aplicam para a tomada de decisão ou se ainda 

ficam compenetrados em dados obtidos do setor de seleção quando avaliaram os 

currículos e o desempenho durante o processo de seleção para contratação ou 

movimentação em função das promoções internas. 

Vale o registro que como instrumental teórico esta dissertação cumpre o seu 

papel em função das argumentações e comprovações feitas com base no vasto material 

de apoio aos modelos existentes que fazem parte da Teoria dos Jogos e de aplicação 

similar em processo de tomada de decisão para contratação e remuneração do 

trabalhador. 

Como proposta de estudos futuros existe a possibilidade de se construir um 

modelo com base nas possibilidades de decisões de trabalhador e organização, partindo 

de pesquisas de campo que embasem um conjunto determinado de estratégias para a 

solução de um jogo. 
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