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RESUMO 

 

A Análise do Comportamento nas organizações, também tendo sido chamada de 

Organizational Behavior Management - OBM ou Performance Management - PM, tem como 

base os mesmos princípios científicos sustentados pelo Behaviorismo Radical. Dentre os mais 

efetivos processos de identificação de variáveis de manutenção de comportamentos nas 

organizações até então utilizados, o functional assessment tem sido considerado o mais 

completo por muitos pesquisadores da área. O presente estudo teve como objetivo uma 

investigação acerca da contribuição da ferramenta Performance Diagnostic Checklist – PDC 

para o processo de functional assessment por meio de um diagnóstico empírico realizado em 

uma empresa privada no segmento de tecnologia no interior de São Paulo. Para este estudo a 

tradução da ferramenta PDC para o português, algumas adaptações no vocabulário técnico e a 

digitalização do conteúdo no formato online foram realizadas. Foram participantes desta 

pesquisa uma equipe de alta produtividade em vendas composta por seis profissionais (Equipe 

A), uma equipe de média produtividade em vendas composta por este mesmo número de 

profissionais (Equipe M) e uma equipe composta por vinte e três profissionais de 

departamentos distintos voltada à realização de testes de aplicabilidade da ferramenta PDC 

(Equipe T). Foram enviados aos participantes da Equipe T os formulários eletrônicos do PDC 

e também uma escala para a verificação da aplicabilidade desta ferramenta, em seguida alguns 

ajustes foram realizados na ferramenta PDC antes que a mesma pudesse ser enviada às 

equipes A e M que foram alvo deste estudo. A problematização desta pesquisa consistiu na 

verificação de uma relação entre as medidas de performance declaradas pela empresa 

pesquisada e as medidas de performance resultantes do diagnóstico do PDC para estas duas 

equipes de vendas. Uma análise sobre os 16 fatores de performance avaliados pelo PDC e a 

seleção de intervenções em OBM também foram apresentadas neste estudo tendo sido a 

Equipe M aquela que demandaria intervenções em seis destes fatores enquanto a Equipe A 

demandaria intervenções em apenas três destes mesmos fatores. Pode-se afirmar que os 

resultados obtidos pelo PDC ratificaram as medidas de performance declaradas pela empresa 

pesquisada e ainda serviram de base para a recomendação de intervenções em ambas equipes. 

Também pode-se afirmar que a confiabilidade da ferramenta PDC, após os ajustes realizados 

durante este estudo, também foi alcançada. Novos estudos no Brasil que contemplem o 

diagnóstico e as intervenções por meio do PDC também foram recomendados considerando as 

lições aprendidas nesta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Performance Diagnostic Checklist – PDC, Informant Asssessment, 

Functional Assessment, Performance Management, Diagnóstico e gestão de performance em 

vendas. 


