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RESUMO 

 

Estudos sobre os aspectos motivacionais são fundamentais para o planejamento de 

intervenções e mudanças, independentemente de ser a organização pública ou privada. Nesse 

contexto, a avaliação dos aspectos motivacionais contribui para impulsionar e fundamentar 

ações que possam gradativamente reverter situações desfavoráveis, objetivando um clima de 

trabalho adequado para todos os funcionários que refletirá na melhoria do desempenho 

organizacional. Este estudo tem como objetivo analisar os impactos dos aspectos 

motivacionais dos colaboradores e a influência que essa motivação gera na 

produtividade. Trata-se de estudo empírico em uma empresa do segmento de varejo, situada 

na cidade do Rio de Janeiro, elaborado com base em pesquisa bibliográfica, pesquisa de 

campo e questionário para captar a percepção dos colaboradores quanto à influência frente à 

motivação e à produtividade. Buscou-se, também, a proposição de práticas para motivar e 

melhorar a produtividade dos colaboradores, identificadas a partir da análise e discussão dos 

resultados das entrevistas. A partir dos resultados desse estudo, espera-se contribuir para o 

estabelecimento de um clima organizacional mais favorável ao desenvolvimento dos 

colaboradores, e como consequência, a melhoria da produtividade dos indicadores 

operacionais e estratégicos das empresas que atuam no segmento de varejo. 

 

 

Palavras-chave: Motivação, Produtividade, Gestão de pessoas, Varejo, Clima organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Studies on the motivational aspects are fundamental for the planning of interventions and 

changes, regardless of whether the organization is public or private. In this context, the 

evaluation of motivational aspects contributes to boosting and grounding actions that can 

gradually reverse unfavorable situations, in order to achieve a suitable work environment for 

all employees that will reflect in the improvement of organizational performance. This study 

aims to analyze the impacts of employees' motivational aspects and the influence that this 

motivation generates on productivity. This is an empirical study in a retail company located in 

the city of Rio de Janeiro, based on bibliographical research, field research and a 

questionnaire to capture employees' perception of their influence on motivation and 

productivity. It was also sought to propose practices to motivate and improve employee 

productivity, identified from analysis and discussion of interview results. Based on the results 

of this study, we hope to contribute to the establishment of an organizational work 

environment more favorable to the development of employees, and consequently, the 

improvement of the operational and strategic productivity indicators of retail segment 

operating companies.   

 

Keywords: Motivation, Productivity, People management, Retail, Organizational work 

environment 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Estudos sobre os aspectos motivacionais são fundamentais para o diagnóstico do 

ambiente interno das organizações, possibilitando o planejamento de intervenções e 

mudanças, independentemente de ser a organização pública ou privada. 

Segundo Robbins (2005, p.132), motivação é o processo responsável pela intensidade, 

pela direção e pela persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinada meta. 

Costa et al. (2013) apresentam que as causas de insatisfação de pessoal no trabalho podem 

contribuir para o elevado índice de rotatividade no segmento de varejo e, por outro lado, o 

aumento da satisfação e da motivação consequentemente representa maior retenção dos 

profissionais. Um dos parâmetros para a análise do ambiente de trabalho é a determinação do 

grau de satisfação com que o trabalhador executa suas tarefas e de que forma esse índice de 

satisfação pode interferir na qualidade das atividades realizadas e na eficácia esperada pela 

instituição.  

O trabalhador, ao ingressar profissionalmente em uma empresa, busca, supostamente, 

a satisfação de suas necessidades de realização pessoal tanto quanto de realização 

profissional, e o alcance desses objetivos está atrelado diretamente à importância que a 

empresa dá à gestão de pessoas e ao alcance da eficácia de seus resultados. Logo, o bom 

desempenho destes trabalhadores é consequência de uma estratégia eficiente de 

desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados ou dos bens produzidos, associada ao 

desenvolvimento eficiente das pessoas colaboradoras. 

 

A satisfação com o trabalho engloba os conceitos de resultado, tratamento e 

procedimentos justos. Se você não vê justiça em seu chefe, nos 

procedimentos da empresa ou na sua política de remuneração, sua satisfação 

com o trabalho decai consideravelmente. Entretanto, quando você percebe 

que os processos e resultados da empresa são justos, a confiança é criada. E, 

quando confia em seu empregador, você tem mais boa vontade para engajar-

se voluntariamente em comportamentos que excedam suas atribuições 

regulares (ROBBINS, 2002, p. 78). 

 

 O contexto apresentado tem impacto significativo no segmento do varejo, que precisa 

manter o time de vendas motivado, engajado e comprometido para ganhar mercado, abrir 

novos pontos de venda, criar um bom relacionamento com a cadeia de distribuição e atingir as 

metas impostas pela alta administração da empresa.  
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 Trata-se de um estudo de caso em empresa multinacional que atua no segmento de 

tabaco, com mais de 10 anos de atuação no Brasil e força de venda nas principais redes 

varejistas de diversos estados nacionais. Com intuito de preservar a imagem da empresa, 

devido ao sigilo das informações, será utilizado na descrição um nome fictício, doravante 

Empresa Suki.  

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A avaliação dos aspectos motivacionais não significa destacar os aspectos positivos de 

uma empresa, mas sim despertar a consciência acerca do estado atual, como forma de 

impulsionar e fundamentar ações que possam gradativamente reverter situações 

desfavoráveis, objetivando um clima de trabalho adequado para todos, e, como consequência, 

a melhoria do desempenho dos indicadores. 

 No segmento de varejo, esta realidade é difícil de ser alcançada na sua plenitude em 

função dos fatores externos e internos, que podem ser exemplificados como: fatores externos 

relacionados à economia, concorrência, sazonalidade, política governamental, legislação; e 

fatores internos específicos do segmento de varejo que estão relacionados à falta de 

qualificação profissional, a rotina de trabalho que impacta na melhoria do relacionamento 

interpessoal e na falta de padronização no atendimento ao cliente.  

 Considerando a problemática supracitada, a razão da pesquisa está associada à 

seguinte questão: Como a avaliação dos aspectos motivacionais podem contribuir para a 

melhoria da produtividade dos colaboradores que atuam no segmento de varejo?  

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar o impacto dos aspectos motivacionais na 

produtividade dos colaboradores que atuam no segmento do varejo, a partir da pesquisa de 

campo e do levantamento da percepção dos analistas, vendedores, supervisores, executivos de 

venda, consultores e gerentes da empresa objeto do estudo. 
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1.3.2   Objetivos Específicos 

 

Para auxiliar o atendimento do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 Apresentar aspectos motivacionais, com base na revisão de literatura,  

relacionados ao tema e alinhados com as características do segmento de varejo; 

 Identificar os aspectos motivacionais que têm relação com as atividades da 

empresa objeto do estudo e o segmento de varejo;  

 Diagnosticar e analisar a percepção dos colaboradores quanto ao nível de 

satisfação dos aspectos motivacionais e o respectivo nível de impacto na 

produtividade; 

 Propor práticas de recursos humanos para melhorar a produtividades dos 

colaboradores, a partir da análise da percepção e das práticas vigentes empresa 

objeto do estudo. 

 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Com base nos objetivos deste estudo, foram propostas as seguintes questões de 

pesquisa que serão respondidas visando facilitar a compreensão do leitor e responder a 

formulação da situação problema: 

 Quais são os aspectos motivacionais que impactam na produtividade dos 

colaboradores do segmento de varejo? 

 Quais as percepções dos colaboradores quanto ao impacto dos aspectos 

motivacionais na produtividade? 

 Qual é perfil dos colaboradores que atuam no segmento de varejo com base na 

empresa objeto de estudo.  

 Quais são as práticas de recursos humanos que devem ser implementadas visando 

a melhoria da produtividade dos colaboradores que atuam no segmento de varejo? 
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1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A empresa objeto do estudo é de grande porte, multinacional com presença em mais 

de 60 países. No Brasil, sua atuação concentra-se em 80% dos estados. A filial do estado do 

Rio de Janeiro que tem 40 colaboradores que atuam na área de vendas, foi definida para 

aplicação do questionário da pesquisa. 

Destaca-se também que a autora trabalha no Departamento de Recursos Humanos da 

empresa, situação que estimulou o interesse pela delimitação da pesquisa, considerando o 

escopo de estudar os aspectos motivacionais e compreender o impacto na produtividade dos 

colaboradores, bem como a facilidade de acesso para a coleta de dados. 

 

1.6  JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

O fator humano é um elemento chave para o desenvolvimento das organizações que 

dependem da motivação e vontade de realizar de seus colaboradores. Em situações favoráveis, 

os indivíduos sentem-se compelidos a produzir, gerando resultados positivos para as 

organizações. Nesse sentido, vale enfatizar que o clima organizacional contribui para 

estimular a motivação dos funcionários, levando–os ao aumento do desempenho e trazendo 

melhores resultados para a organização. 

Portanto, o presente estudo se justifica dada à importância da motivação para a 

produtividade, indicando a necessidade de se investigar sobre os fatores críticos do ambiente 

organizacional que interferem na motivação e na produtividade, visando orientar os gestores 

de recursos humanos a rever e criar estratégicas para reter e captar novos talentos. 

 

1.7  ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é composta de cinco capítulos, a saber: 
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O primeiro capítulo expõe ao leitor uma visão geral do tema abordado, sua questão-

problema, seus objetivos, a delimitação do estudo e sua relevância científica e organizacional, 

em função das peculiaridades do segmento do varejo e a necessidade de melhorar o resultado 

das vendas e da produtividade dos colaboradores. 

No capítulo dois, o autor apresenta a revisão de literatura utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa, estruturada com base nas seguintes áreas do conhecimento: 

gestão de recursos humanos, motivação no ambiente de trabalho, clima organizacional e 

produtividade.  

O capítulo três trata da metodologia da pesquisa, apresentando ao leitor a classificação 

científica da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a análise com o tratamento dos 

dados a fim de atender o objetivo geral proposto. 

O capítulo quatro apresenta o estudo de caso em uma empresa que atua no segmento 

de varejo, o diagnóstico e a análise da percepção dos colaboradores quanto ao nível de 

satisfação dos aspectos motivacionais o respectivo grau de impacto na produtividade, bem 

como a proposições de práticas de RH para a melhoria do clima organizacional.  

O capítulo cinco apresenta a conclusão da pesquisa e as recomendações para futuras 

pesquisas, demonstrando a importância da presente pesquisa, que visa a motivação dos 

colaboradores para reduzir a rotatividade e melhorar o desempenho estratégico e operacional 

de organizações do segmento do varejo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

No decorrer dos últimos tempos o capital humano vem tomando a cena e ganhando 

cada vez mais valor no contexto organizacional. Por outro lado, em todos os níveis da 

empresa, nota-se uma maior rotatividade no trabalho. As pessoas estão mudando de emprego 

não apenas pelo critério remuneração, elas buscam também um trabalho que as proporcione 

satisfação pessoal, sendo este adequado aos seus valores e estilo de vida. Para a gestão de 

recursos humanos, o atual paradigma exige uma compreensão mais profunda no que diz 

respeito a criação de culturas envolventes e motivadoras que beneficiem trabalhadores e 

organizações (RIGBY; RYAN, 2018). 

As instituições, sejam de pequeno ou grande porte, públicas ou privadas, precisam 

contar com o apoio operacional dos trabalhadores para o seu funcionamento e apresentam a 

necessidade de estruturar e orientar as atividades por eles desenvolvidas. Em contrapartida, 

esses trabalhadores esperam que suas necessidades possam ser traduzidas em comportamentos 

para conviver com os outros, progredir em termos de status e dar sentido ao mundo 

(LATHAM; PINDER, 2005).  

Na sociedade ocidental moderna, o trabalho ocupa uma boa parte do tempo das 

pessoas e é importante em termos de geração de renda, influenciando a autoestima, criando 

oportunidades para atividades significativas e produzindo os bens e serviços necessários à 

sociedade. Assim, o trabalho é altamente valorizado (LYUBOMIRSK; KING; DIENER, 

2005). 

No transcorrer do século XX, acompanhando mudanças históricas e conceituais sobre 

o que se convencionou chamar de trabalho, também se modernizaram as relações entre as 

empresas e seu corpo de trabalhadores, e o entendimento da importância destes no 

desenvolvimento estratégico do negócio. 

As três eras ao longo do século XX, industrialização clássica e neoclássica e a era da 

informação, trouxeram diferentes abordagens sobre como lidar com as pessoas dentro das 

organizações. Ao longo dessas três eras, a área de RH passou por três etapas distintas: 

relações industriais, recursos humanos e gestão com pessoas. Cada abordagem está ajustada 

aos padrões de sua época, à mentalidade predominante e às necessidades das organizações. 

(CHIAVENATO, 1999, p. 34). 
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Entende-se, assim, que o setor de gestão de pessoas tem o compromisso de ajudar a 

formar o profissional que a instituição deseja, com o objetivo de desenvolver tanto a 

instituição quanto o próprio trabalhador, mostrando o caráter subjetivo do indivíduo dentro da 

instituição. 

A gestão de recursos humanos (GRH) pode ser entendida como “instituições, 

discursos e práticas voltadas para a gestão de pessoas dentro de uma relação de trabalho, 

encenadas por meio de redes que abrangem múltiplos setores públicos e privados” 

(VOEGTLIN; GREENWOOD, 2016, p.6). 

De acordo com Guest (2017), as práticas de GRH auxiliam os gerentes a atingir 

objetivos organizacionais por meio do gerenciamento eficaz do trabalho e das pessoas nas 

empresas. Seguindo uma linha análoga, Torlak, Kuzey e Ragom (2018) ressaltam que as 

referidas práticas tornam possível o desenvolvimento humano e ligam os indivíduos a 

organização. Os trabalhadores podem crescer dentro da empresa através de maior lealdade e 

maiores esforços pelo bem estar da entidade a qual fazem parte. O GRH pode aumentar o 

sentimento de bem estar no trabalho e, consequentemente, afetar de maneira positiva as 

atitudes dos funcionários como o comprometimento com a organização, o desempenho 

individual e a intenção de deixar a empresa (TORLAK, KUZEY, RAGOM, 2018). 

Dessa forma, busca-se criar condições para que profissional possa externalizar o seu 

potencial,  pois  trabalhadores felizes e satisfeitos são mais propensos a ter altos desempenhos 

no trabalho. A esse respeito, Tamayo e Paschoal (2003, p. 36) afirmam que:  

 

As demandas do empregado no ambiente organizacional referem-se, 

fundamentalmente, a ser tratado e respeitado como ser humano e a encontrar 

na organização oportunidades para satisfazer as suas necessidades e atingir 

os seus objetivos e expectativas por meio da própria atividade do trabalho 

[...] O empregado aporta ao trabalho as suas habilidades e conhecimentos, a 

sua experiência e criatividade, o seu entusiasmo, a sua energia e a sua 

motivação. Na sua bagagem inicial, leva também as suas limitações, 

particularmente ao nível dos conhecimentos e habilidades necessários para a 

execução do seu trabalho. 

 

 

Em seus estudos, Torlak, Kuzey e Ragom (2018), apresentaram nove práticas de GRH 

que podem contribuir para um maior compromentimnto e alto desempenho dos funcionários, 

sendo estas as seguintes:  

 

 Recrutamento e seleção; 

 Treinamento; 
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 Recompensa; 

 Salários; 

 Descrição do trabalho; 

 Trabalho em equipe; 

 Delegação; 

 Ambiente de trabalho seguro; 

 Gestão da carreira. 

 

Um dos modelos de gestão de pessoas que vem se desenvolvendo e ganhando 

destaque é o modelo de gestão de pessoas baseado em competências. Ainda pouco conhecida 

no setor público brasileiro, a gestão por competências significa olhar para o trabalho por meio 

de uma lente que combine os conhecimentos, o saber-fazer, a experiência e os 

comportamentos exercidos em contexto específico (AMARAL, 2006).  

Desta forma, o alicerce para o uso de competências na atual política de gestão de 

pessoas passa a ter um dinamismo conceitual, onde se correlacionam as competências 

necessárias ao sucesso da organização e de seus colaboradores, não mais priorizando o uso da 

abordagem de competência unicamente para o desenho dos cargos e de suas atribuições. 

É nesse contexto que se acredita que a gestão por competências possa contribuir para a 

alocação de pessoal nas organizações, permitindo maior identificação entre as atribuições 

estabelecidas em lei, a prática efetiva junto aos setores administrativos da instituição, e os 

anseios pessoais de cada trabalhador. 

 

2.1.1 Satisfação no Trabalho  

 

De acordo com Anwar e Budi (2018), a satisfação no trabalho pode afetar tanto o 

comportamento quanto a taxa de rotatividade dos colaboradores. Neste sentido, as empresas 

devem gastar esforços na busca da geração de condições que possibilitem melhorias na 

satisfação de seus funcionários, de modo aumentar produtividade. A satisfação no trabalho 

possui relação com variáveis como rotatividade e absenteísmo. Os resultados de um estudo 

realizado por Afshar e Doosti (2016) mostraram que a satisfação no trabalho afeta de maneira 

positiva o desempenho.  
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Para Tamayo (apud VASCONCELOS, 2004, p. 9), um trabalho satisfatório é aquele 

que oferece a oportunidade de obter as principais metas desejadas, possibilitando ao 

trabalhador o alcance da realização profissional. 

Segundo Robbins (2002, p. 75), a satisfação no trabalho é um estado emocional 

agradável que resulta da percepção de que o trabalho ajuda a pessoa a atingir resultados 

valorizados. Colaboram para essa sensação de bem estar, a interação com os colegas e chefes, 

as condições que apoiam o cumprimento das tarefas, a percepção de estar incluído na 

elaboração das metas setoriais, entre tantos outros fatores.  

Whitman, Van Rooy e Viswesvaran (2010) definem satisfação coletiva no trabalho 

como a expressão da avaliação afetiva e cognitiva de experiências de trabalho compartilhadas 

em uma unidade de trabalho. Quando os funcionários de uma unidade de trabalho não 

“compartilham” a satisfação profissional em grau suficiente, isso pode acarretar o 

aparecimento de subgrupos diferentes dentro de uma unidade de trabalho, aumentando o 

conflito e a segurança social, e, em última instância, inibindo o desempenho em nível de 

unidade. 

A pessoa que tem um alto nível de satisfação com seu trabalho apresenta atitudes 

positivas em relação a ele, enquanto aquela insatisfeita apresenta atitudes negativas, muitas 

vezes decorrentes de alterações do humor e das emoções, que podem prejudicar o 

desempenho no trabalho.  

Além dessas causas internas de insatisfação no trabalho, Ambrose e Kulik (1999) 

apontam que a desigualdade salarial também pode ser fonte de insatisfação no trabalho, 

gerando falta de motivação e de compromisso com a empresa, comportamentos retaliativos e 

baixo desempenho. 

Nas últimas duas décadas, surgiram vários novos construtos que refletem alguma 

forma de felicidade ou experiência afetiva positiva no local de trabalho. Esses constructos, 

basicamente, se referem a julgamentos agradáveis (atitudes positivas) ou experiências 

agradáveis (sentimentos positivos, estados de ânimo, emoções, estados de fluxo) no trabalho 

(FISHER, 2010). 

Ainda, de acordo com Fisher (2010), existem razões para que uma pessoa se sinta 

feliz, e de modo mais intenso, do que as outras. Algumas respostas genéricas são: 

 

 algo no ambiente ou nas pessoas as faz felizes;  

 algo dentro da pessoa predispõe a ser mais ou menos feliz;  

 uma interação de pessoa e situação cria felicidade; e  
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 comportamentos volitivos afetam a felicidade. 

 

Há apoio para todas essas implicações importantes para a felicidade. Vale ressaltar que 

a maioria dos construtos de felicidade nas organizações é conceituada no nível da pessoa, 

onde toda a variação de interesse ocorre entre os indivíduos. 

Segundo Lyubomirsk, King e Diener (2005), o sucesso de pessoas felizes deve-se a 

dois fatores principais: 

 

 Pessoas felizes vivenciam com mais frequência momento positivos e tendem a 

trabalhar mais ativamente em direção a novas metas; 

 Pessoas felizes construíram, ao longo do tempo durante momentos agradáveis 

anteriores, habilidades e recursos, que lhes ajudam a alcançar o sucesso. 

 

Entende-se, então, que a satisfação no trabalho é o conjunto de sentimentos com os 

quais os trabalhadores vêem seu trabalho: um alto grau de satisfação pode traduzir-se em uma 

instituição mais produtiva; já um grau baixo de satisfação pode traduzir-se em descaso (espera 

passiva pela melhoria de condições) e negligência (expressa ao deixar as coisas piorarem). 

Rego, Cunha e Souto (2007) apresentam gradações para o nível de comprometimento 

dos trabalhadores. Por comprometimento afetivo, normativo e instrumental estes autores 

fornecem os seguintes conceitos e informações: 

 

 Comprometimento afetivo: este sentimento pode ser desenvolvido quando o indivíduo 

percebe que a organização o trata de modo justo, respeitador e apoiante. Quando o 

indivíduo tem confiança na organização e nas lideranças, quando considera que os 

valores cultivados pela organização apresentam uma orientação humanizada, percebe 

alinhamento entre os seus valores pessoais e os da organização e percebe que a 

organização adota uma postura socialmente responsável; 

 

 Comprometimento normativo: este sentimento tende a desenvolver-se à medida que o 

colaborador internaliza as normas da organização através do processo de socialização 

e recebe incentivos e benefícios que o induzem a atuar de forma recíproca. Sente-se 

satisfeito com o trabalho. Sente a confiança e o apoio por parte das lideranças. Percebe 
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alinhamento entre os seus valores e os da organização. Percebe que a organização 

adota políticas que o valorizam como pessoa. 

 

 Comprometimento instrumental: este sentimento se desenvolve quando o indivíduo 

percebe a possibilidade da perda de investimentos feitos por ele próprio ao sair da 

organização ou não possui alternativas interessantes em outras empresas. É também 

possível que o indivíduo sinta-se instrumentalmente ligado quando se sentir 

insatisfeito, injustiçado ou impedido de desenvolver o seu potencial. 

 

Proudfoot et al. (2009) desenvolveram uma intervenção organizacional específica para 

melhorar o bem-estar dos funcionários, baseado em um programa de treinamento cognitivo-

comportamental com duração de sete semanas, com mais seis semanas de acompanhamento, 

para ensinar os agentes de vendas de serviços, estressados, a mudar o pensamento 

disfuncional e adotar um estilo de atribuição otimista. Observou-se que a intervenção 

aumentou a satisfação no trabalho e o bem-estar avaliado três meses depois e reduziu o 

excesso de trabalho e  aumentou o desempenho até dois anos mais tarde.  

Conforme Fisher (2010, p. 398), atributos de organizações e empregos têm correlação 

confiável com a satisfação no trabalho e comprometimento afetivo e, por esse motivo, podem 

ser alavancas para organizações que desejam melhorar a felicidade no local de trabalho. 

Sugestões específicas incluem o seguinte: 

 

• Criar uma cultura organizacional saudável, respeitosa e solidária. 

• Fornecer liderança competente em todos os níveis. 

• Fornecer tratamento justo, segurança e reconhecimento. 

• Projetar trabalhos para serem interessantes, desafiadores, autônomos e ricos em 

feedback. 

• Facilitar o desenvolvimento de habilidades para melhorar a competência e permitir o 

crescimento. 

• Selecionar para pessoa-organização e pessoa-emprego. 

• Melhorar o desempenho através do uso de pré-visualizações de emprego realistas e 

práticas de socialização. 

• Reduzir as dificuldades menores e aumentar os aumentos diários. 

• Adotar práticas de trabalho de alto desempenho. 
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2.1.2 Teorias Motivacionais 

 

No presente estudo, são analisados os conceitos e teorias motivacionais, partindo da 

premissa de que o trabalho é um componente fundamental no quadro das experiências 

humanas, pois permite que externemos nossas habilidades e potencialidades 

(VASCONCELOS, 2004, p.3).  

A motivação é definida como o processo que determina como a energia e o tempo são 

usados para satisfazer as necessidades e para a realização de tarefas. A relação percebida entre 

a aplicação de energia às ações e a consequente necessidade de satisfação influencia a 

quantidade de energia que é dedicada a essa ação. Estudos empíricos são necessários para 

testar o poder preditivo e explicativo desta teoria (LATHAM; PINDER, 2005, p.502).  

 Por outro lado, a motivação no trabalho pode ser entendida como um impulso em 

um indivíduo para ter um determinado comportamento ao realizar o seu trabalho, a fim de 

alcançar metas que estão em concordância com as metas organizacionais (ANWAR; BUDI, 

2018). Desta forma, a motivação pode ser vista como uma força ou um fator presente no 

interior das pessoas, que cria, dirige e organiza seus comportamentos. No ambiente de 

trabalho é uma condição que tem efeito no comprometimento e produtividade do uncionário. 

A administração científica, proposta por Taylor no fim do século XIX e início do 

século XX, foi o terreno fértil para o surgimento das teorias motivacionais. Por meio desse 

modelo de administração, buscava-se aumentar a produtividade sem aumentar os custos de 

produção, ou seja, o desempenho do trabalhador estava condicionado à sua eficiência 

produtiva. Conforme essa abordagem, os funcionários deveriam ser treinados para produzir 

mais e de modo eficiente, por meio de princípios de racionalização aplicados ao 

planejamento, controle e execução. 

Patrício e Candido (2016) ressaltam que no modelo organizacional desta época, 

quando as empresas aderiram as tecnologias fordista e taylorista, centradas no modelo top-

down, o conhecimento era detido apenas aos altos escalões do poder. Ao nível do operário o 

conhecimento era apenas mecânico, cabendo ao trabalhador cumprir apenas o que lhe era 

estipulado em termos de quantidade e produtividade. 

Dessa forma, a partir da observação de que a produtividade é resultante da eficiência 

do trabalho, buscou-se compreender os fatores que motivam as pessoas. Para Taylor, o que 

motivava o trabalhador a produzir algo era a remuneração, por isso defendia o pagamento por 

peça produzida, de tal modo que se ele produzisse mais peças a um custo menor, durante um 
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dia de serviço, receberia uma remuneração maior. Dentro dessa lógica, o trabalhador deveria 

ter alta produtividade, que, por sua vez, geraria um fluxo de produção com custo operacional 

reduzido. O termo homo economicus, utilizado para o operário que trabalhava motivado 

apenas pelo ganho financeiro, ganhava força naquela época. Entretanto, no decorrer do tempo, 

esta visão da segunda metade da Revolução Industrial foi sendo modificada para visões que 

contemplam novos aspectos e conceitos para a motivação no trabalho (PATRÍCIO; 

CÂNDIDO, 2016). 

Para explicar os processos motivacionais em toda a sua complexidade, algumas teorias 

motivacionais foram propostas, como a Teoria de Maslow; Teoria de McClelland; Teoria X e 

Y; Teoria dos Dois Fatores; Teoria da Expectativa e o Modelo dos Sete Níveis de 

Consciência, entre outras. A seguir, foram apresentadas as seis teorias motivacionais, 

anteriormente mencionadas, buscando analisar os seus princípios e aplicabilidade. 

 

2.1.2.1  Teoria das Necessidades Básicas – Teoria de Maslow 

 

As necessidades humanas essenciais foram explicadas por Abraham Maslow, em 

meados da década de 50, que as classificou em cinco categorias descritas em um pirâmide 

hierárquica. A teoria de Maslow, conhecida como Teoria das Necessidade Básicas, é a teoria 

mais conhecida sobre motivação no meio acadêmico e organizacional, por seu caráter 

humanista nas relações interpessoais e pela sua contribuição no estabelecimento de políticas 

organizacionais (MASLOW, 1987). 

Essa teoria trata de necessidades básicas inerentes aos seus humanos, que são: 

- Fisiológicas: É o nível mais básico das necessidades, geralmente ligadas às 

necessidades corporais. 

- Segurança: É necessidade de uma ambiente seguro, livre de danos físicos e 

emocionais. Para Maslow, o papel dos pais é fundamental para proporcionar um ambiente 

seguro às crianças de modo a incentivá-las  a buscar atividades novas e desafiadoras. 

Esses dois tipos de necessidades básicas são consideradas necessidades de 

sobrevivência, que precisam ser satisfeitas para se manter o bem estar físico e pessoal. A 

satisfação dessas necessidades, segundo Maslow, é obtida quase sempre externamente. No 

trabalho, estão vinculadas à remuneração, permanência no emprego, acordos sindicais 

(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 
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- Social: É necessidade de afeto, aceitação, pertencimento ao grupo e amizade. A falta 

desses elementos conduz a desajustes psicológicos e a problemas de ordem social. 

- Estima: Envolve fatores como realização, autonomia, status, reconhecimento e 

atenção. 

- Autorrealização: É o desejo de autodesenvolvimento. 

Essas necessidades de estima e autorrealização estão associadas ao potencial para 

realização, ao crescimento pessoal. Elas são satisfeitas internamente, ou seja, dentro do 

individuo.  

A figura 1 mostra a estrutura da  Pirâmide de necessidades de Maslow e suas 

implicações: 

 

Figura 1: A pirâmide de necessidades de Maslow e suas implicações 

Fonte: Maslow (1987) 

 

Conforme Maslow (1987), as necessidades não satisfeitas geram uma tensão interna, 

muito embora elas não sejam totalmente satisfeitas. A necessidade de satisfazê-las é o fator 

motivador, sempre em direção ao nível seguinte. 

Deve-se salientar que: 

 

A maior parte das organizações, provavelmente, realiza um trabalho razoável 

em termos de satisfazer as necessidades de ordem inferior dos colaboradores, 

seja de forma direta (oportunidade para se sentirem acolhidos, seguros e 

integrantes de um grupo de trabalho) ou indireta (salários que proporcionam 

adquirir bens e satisfazer diversas necessidades). As organizações, no 

entanto, não conseguem ser tão bem-sucedidas na oferta de oportunidades 
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para satisfazer as necessidades de ordem superior, de estima e do potencial 

para realizações (VECCHIO, 2015, p. 76). 

 

Nas organizações, a realização das necessidades de ordem superior está muito 

vinculada ao clima organizacional, que precisa ser favorável à construção de ambientes onde 

predominem o reconhecimento, a autonomia, a liberdade, a confiança, a abertura e suporte a 

ideias. Segundo Maslow (1987), ambientes de trabalho inadequados geram insatisfação no 

trabalho, que resultam em alta rotatividade (VECCHIO, 2015). 

Embora a teoria de Maslow seja reconhecida em especial por gestores, ela carece, na 

visão de Robbins, Judge e Sobral (2010), de validação, pois não fornece uma comprovação 

empírica considerável que possa dar sustentação a outros estudos que se basearam nela para 

comprová-la.  

Nesse sentido, conforme Vecchio (2015), as constatações sobre a validade da teoria 

das necessidades proposta por Maslow não podem ser generalizadas, pois alguns de seus 

conceitos e princípios se basearam em estudo realizado como psicólogo clínico, não sendo 

necessariamente adequada para ambientes de trabalho.  

 

2.1.2.2 Teoria de Necessidades de McClelland 

 

As funções desafiadoras do cargo exigem das pessoas mais disciplina, controle e foco 

nos objetivos. A busca é pela realização pessoal, onde o dinheiro é visto como um retorno 

pelo desempenho obtido e não um fim em si mesmo. Essa necessidade de realização conduz a 

níveis de desempenho elevados, estando as pessoas mais propensas à aceitação de desafios e 

persistência na execução de tarefas. Nesse caso, a satisfação é decorrência do desempenho 

alcançado, sendo a remuneração uma fonte de retorno relacionada a esse desempenho. 

Conforme Vecchio (2015), McClelland associava a necessidade de realização às 

origens da motivação para o sucesso.  

 

Essa origem parece estar na socialização de uma pessoa durante a infância. 

Pais que incentivam os filhos a demonstrar auto-suficiência desde a infância 

(por exemplo, ensinando a atravessar a rua sozinhos) educam crianças mais 

orientadas ao sucesso posteriormente na vida. Essa aquisição de 

independência desde cedo, no entanto, também precisa ser combinada com 

apoio. Carinho, ou apoio, é fundamental para que a criança autoconfiante 

não tenha a sensação de ter sido abandonada (VECCHIO, 2015, p. 74). 
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 O aumento do crescimento econômico de uma sociedade também se vale da 

necessidade de realização que é inerente à população em busca do desenvolvimento da 

atividade econômica. 

Ao tratar de realização pessoal, McClelland enumera três tipos de necessidades: 

- A necessidade de realização, a qual se dedicou mais em seus estudos. McClelland 

dedicou-se ao estudo sobre a necessidade de realização que está associada ao sucesso e ao 

grande desempenho para obtê-lo. “As pessoas com essa necessidade relativamente elevada 

tendem a preferir situações que envolvem riscos moderados e responsabilidade pessoal pelo 

sucesso, em vez de sorte, e desejam feedback específico sobre seu desempenho” (VECCHIO, 

2015, p. 73). 

- Necessidade de poder, cuja configuração está associada a um determinado ambiente 

de trabalho. Refere-se ao poder que os lideres necessitam para influenciar as pessoas ao seu 

redor, buscando uma atuação eficaz junto a eles. 

No entanto, vale ressaltar que o verdadeiro líder deve ter tanto a capacidade de 

influenciar quanto de ser influenciado. Nesse sentido, é preciso aprender a ouvir e ser 

receptivo às ideias criativas dos seus funcionários. 

Vecchio (2015) esclarece que, a despeito do uso de poder para a atuação eficaz dos 

gestores, a necessidade de obter sucesso pode levar a problemas de relacionamento entre 

gestores e subordinados, não sendo, portanto, adequada a todas as situações em uma empresa. 

Cabe, então, aos gestores atuarem como mediadores, para lidar com situações de conflitos, 

buscando soluções que possam ser interessantes para todos os envolvidos.  

- Necessidade de afiliação, que é necessidade de relacionamentos interpessoais. 

Pessoas com grande necessidade de afiliação tendem a desenvolver relacionamentos mais 

amigáveis, seja no âmbito social como no profissional. Portanto, o crescimento e satisfação 

pessoal estão relacionados à capacidade do indivíduo de se relacionar com os demais. Nas 

organizações, os conflitos internos precisam ser trabalhados, criando um clima organizacional 

mais propenso à participação das pessoas, tendo em vista à existência de vários perfis 

profissionais. Nesse sentido, o respeito é fundamental para garantir um clima favorável e o 

trabalho em equipe tende a melhorar o ambiente de trabalho, a partir da cooperação entre os 

seus integrantes. Os momentos de lazer também não devem ser descartados, pois reforçam os 

laços sociais entre as pessoas.  

Com base em pesquisas realizadas, algumas observações foram estabelecidas 

(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010): 
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- Uma grande necessidade de realização tende à realização pessoal e não 

necessariamente a uma gestão eficaz, pois não está preocupada em convencer aos outros a 

melhorar o seu desempenho; 

-  O aumento da motivação está associada ao feedback, ao grau médio de riscos e ao 

trabalho desafiador; 

- O sucesso gerencial costuma ser movido pela necessidade de poder e baixa 

necessidade de afiliação.  

Os gestores, em sua grande parte, têm a necessidade de poder, para conduzir a 

organização ao alcance dos seus objetivos. No entanto, o lider deve ter, antes de tudo, a 

capacidade de motivar e equilibrar as relações interpessoais, mediando situações de conflito, 

contribuindo, dessa forma, para a construção de uma organização eficiente, motivada e eficaz. 

 

2.1.2.3  Teoria X e Y 

 

Teoria X e Y, criada por Douglas Mc Gregor no final da década de 50, teve como 

ponto de partida a forma como os gestores percebiam os seus funcionários. Conforme a 

Teoria X, para os gestores, os funcionários não gostam de trabalhar e devem ser influenciados 

ou até coagidos para exercer suas responsabilidades.  

A Teoria X refere-se ao perfil estático e desmotivado dos funcionários. Nesse 

contexto, os funcionários precisam receber ordens, sendo ainda necessário o uso de 

ferramentas pelos gestores para motivar ou cobrar o aumento de produtividade do funcionário. 

Essa teoria se adequa ao período do taylorismo, já comentado anteriormente, onde os 

funcionários tinham que aumentar a produtividade com custo operacional reduzido, estando a 

motivação atrelada ao recebimento de recompensas conforme o aumento do seu desempenho. 

A Teoria Y lida com o perfil mais colaborativo, proativo, ou seja, com  indivíduos que 

se dedicam ao trabalho para atingir seus objetivos. Os funcionários são reconhecidos como 

pessoas cujas necessidades de nível superior da pirâmide de Maslow são dominantes, ou seja, 

buscam realização pelo trabalho. Os gestores confiam nos seus colaboradores, tornando-os 

mais motivados para execução de suas tarefas. A visão que se tem do funcionário é de um 

individuo competente, criativo e talentoso, que está aberto a tarefas desafiadoras e sente 

satisfação ao realizá-las. Dentro dessa lógica, o êxito da tarefa é a recompensa obtida pelo 

empenho na sua realização. 

Na Teoria Y, os gestores acreditam que os funcionários tem motivação para o trabalho 

e buscam responsabilidades (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). Dentro dessa lógica, os 
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funcionários buscam desenvolver a autodireção e o autocontrole para o alcance dos objetivos 

organizacionais. 

O quadro  1 mostra algumas caracteristicas dos colaboradores, segundo as Teorias X e 

Y, onde é possível perceber como as pessoas se comportam de modo diferente quanto ao 

trabalho. 

 

Quadro 1: Comparativo da teoria X e Y 

 

 
Fonte: Jofre e Santos (2015, p. 21) 

 

2.1.2.4  Teoria dos Fatores Higiênicos e os Fatores Motivacionais de Herzberg 

 

Essa teoria, também conhecida como teoria da higiene-motivação, foi proposta por 

Frederick Herzberg no final dos anos 60. A preocupação desse teórico era conhecer a relação 

que as pessoas tinham com o seu trabalho, buscando identificar os fatores relacionados a ele. 

Esses fatores foram classificados por ele como: 

- Fatores higiênicos, que embora não influenciam na motivação dos colaboradores, 

podem gerar insatisfação, caso não estejam presentes. Esses fatores se referem à segurança no 

Teoria X Teoria Y

As pessoas não gostam do trabalho e, se

possível, irão evitá-lo.

Não é inerente aos trabalhadores detestar o

trabalho, e eles reagirão diante de boas

condições de trabalho e boas atitudes.

Porque as pessoas não gostam do trabalho,

elas devem ser coagidas, ameaçadas,

manipuladas, dirigidas e controladas.

As pessoas exercitarão a automotivação e a

supervisão para realizar os objetivos da

organização como os quais estejam

pessoalmente envolvidos.

A pessoa comum deseja segurança, tem

pouca ambição e evita assumir

responsabilidade. Os trabalhadores têm

necessidade de receber ordens e realmente

preferem que lhes seja dito o que fazer.

A maioria das pessoas pode aprender a

assumir responsabilidade.

Poucas pessoas são realmente criativas.

Muitas pessoas são capazes de ser criativas,

praticando a inventividade e sendo

imaginativas.

As limitadas faculdades intelectuais dos

trabalhadores comuns são adequadamente

desafiadas pelo moderno desenho do

trabalho.

As faculdades individuais do trabalhador

médio não são plenamente utilizadas no

moderno ambiente industrial.
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emprego, remuneração, políticas da empresa, condições de trabalho e relações interpessoais.  

Portanto, esses fatores são extrínsecos e administrados pela empresa. Conforme Vecchio 

(2015, p. 78), “Os fatores de higiene, apesar de não poderem induzir um colaborador a 

alcançar níveis de desempenho elevados, poderiam criar grande insatisfação, caso não 

recebessem atenção”. 

- Fatores motivacionais, que são fatores intrínsecos, ligados ao reconhecimento, senso 

de responsabilidade, realização e sucesso profissional. A motivação deve levar em 

consideração esses fatores relacionados com os resultados do trabalho e as oportunidades de 

crescimento pessoal, que são intrinsecamente recompensadoras e que dão satisfação no 

trabalho.   

Conforme a teoria de Hezberg, a melhoria dos fatores externos que interferem no 

trabalho ajuda a diminuir a insatisfação dos funcionários, enquanto os fatores intrínsecos ou 

motivacionais melhoram o seu desempenho. No entanto, alguns críticos argumentam que a 

separação entre fatores higiênicos e motivacionais não é tão simples na prática. No caso do 

salário, ele é considerado um fator higiênico, que, quando não oferecido, leva a insatisfação 

do funcionário. No entanto, ele também é um fator motivador ou de satisfação psicológica 

(VECCHIO, 2015). 

O quadro 2  mostra os fatores higiênicos e os fatores motivacionais de Herzberg, que 

são responsáveis pelo nível de satisfação no trabalho. 

 

Quadro 2: Os Fatores Higiênicos e os Fatores Motivacionais de Herzberg 

 
Fonte: Herzberg (1997). 

 

A teoria de Herzberg, assim como a teoria de Maslow, carece de confirmação 

científica. Aa críticas estabelecidas para teoria de Herzberg concentram-se no seu arcabouço 

metodológico, como pode ser visto a seguir (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010): 
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- A limitação da metodologia, bem como a sua confiabilidade, devido às diferentes 

interpretações para resultados semelhantes; 

- A não utilização de uma medida geral  para a satisfação; 

- A metodologia utilizada não considera a relação existente entre satisfação e 

produtividade; 

Apesar das críticas, essa teoria é amplamente reconhecida pelos gestores. Segundo 

Chiavenato (2014, p. 467), 

 

As teorias de Maslow e Herzberg sobre motivação proporcionam um 

arcabouço que permite ao administrador uma aplicação prática no seu 

cotidiano. Como ambas carecem de confirmação científica, surgiram várias 

outras teorias contemporâneas com algo em comum: um certo grau de 

validade científica. Isso não significa que elas sejam perfeitamente corretas, 

mas constituem o estado atual da arte a respeito da motivação das pessoas. 

 

A figura 2 relaciona as teorias clássicas motivacionais de Maslow e Herzbert. 

Figura 2: Teoria de Maslow e Teoria de Herzberg 

Fonte: Brandão et. al. (2014, p. 96) 

 

A Figura 2 apresenta, de forma esquemática, a relação entre a teoria dos fatores 

higiênicos e motivacionais de Herzberg e a teoria das necesssidades de Maslow. De certa 

forma, pode-se dizer que o trabalho de Maslow exerceu influência sobre o estudo apresentado 

por Herzberg. 
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2.1.2.5 Teoria da Expectativa 

 

 A teoria da expectativa, proposta por Victor Vroom na década de 60, deu 

embasamento a várias pesquisas sobre motivação, que tinham como objetivo mostrar que a 

força da expectativa de uma ação influencia comportamentos e gera resultados (ROBBINS; 

JUDGE; SOBRAL, 2010).  

Conforme Vecchio (2015, p. 78),  

 

a teoria da expectativa representa uma tentativa de explicação da motivação 

do colaborador em termos de retribuição prevista. O modelo supõe que as 

pessoas tomam decisões racionais com base na realidade econômica. Muitos 

pesquisadores ficam atraídos por essa teoria por ela agrupar influências 

pessoais e situacionais. Os estudos de seus princípios geralmente têm 

recebido apoio. 

 

Em termos práticos, a motivação que leva a uma ação está associada às recompensas 

obtidas a partir dos seus resultados. Isso significa que o bom desempenho do funcionário pode 

resultar em recompensas organizacionais, que satisfazem a metas pessoais. A teoria também 

ajudar a entender a falta de motivação para o trabalho. Nesses casos, a expectativa do 

funcionário pode estar associada a sua percepção de que, por mais que ele se esforce, nunca 

atingirá uma boa avaliação de desempenho, e, com isso, não conseguirá recompensas. Nesse 

aspecto, é importante frisar a adequação das recompensas às necessidades do funcionário, 

para justificar um esforço maior que vai resultar em um bom desempenho. 

Os componentes da teoria da expectativa são: 

- relação esforço-desempenho, que consiste na percepção do indivíduo sobre o esforço 

necessário para o desempenho;  

- relação desempenho-recompensa, que consiste na percepção do indivíduo sobre o 

nível de desempenho necessário para se chegar ao resultado desejado; 

- relação recompensa-metas pessoais, que consiste na atração que as recompensas 

potenciais exercem sobre o individuo, no sentido de realizar suas metas pessoais (ROBBINS; 

JUDGE; SOBRAL, 2010). 

Essa teoria define motivação como desejo e esforço para a realização de determinados 

resultados, que estão ligados a uma compensação. A motivação é ativada quando “a pessoa é 

levada a escolher entre diversos planos de ação. A força dessa escolha estaria relacionada a 

dois fatores: expectativas individuais e avaliação subjetiva das consequências esperadas por 

meio de comparação entre várias alternativas de ação” (GONDIM; SILVA, 2014, p. 180). 
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Nesse sentido, a motivação na teoria da expectativa está baseada em três conceitos 

cognitivos: 

- Valência - é o que leva o indivíduo para a busca de um resultado. 

- Instrumentalidade – é a percepção da relação desempenho-recompensa 

- Expectativa – relaciona-se às metas que individuo pretende atingir (GONDIM; 

SILVA, 2014) 

Segundo a teoria da expectativa, as recompensas são um dos fatores mais importantes 

na motivação ao direcionar as expectativas individuais. A recompensa esta relacionada à 

produtividade, aos resultados obtidos a partir da maximização do esforço. O alto nível de 

esforço do funcionário está condicionado a sua percepção de que existe uma forte relação 

entre esforço e desempenho, desempenho e recompensa, e recompensa e satisfação das 

necessidades pessoais.  

Se a empresa possui um sistema de recompensa que justifique o esforço para se ter um 

bom desempenho, isso vai motivar o funcionário, uma vez que ele quer realizar suas metas 

pessoais e a recompensa é um dos meios para conseguir isso.  

Para alguns críticos, a teoria da expectativa é válida quando o indíviduo percebe 

claramente as relações entre esforço-desempenho e desempenho-recompensa (ROBBINS; 

JUDGE; SOBRAL, 2010). Nesse sentido, conforme Vecchio (2015, p. 81), é importante criar 

“sistemas de produção que auxiliem os colaboradores a perceberem o elo entre empenho e 

desempenho”, bem como criar políticas de gestão de pessoas que demonstrem claramente 

“vínculos entre reconhecimento e desempenho” por meio de “sistemas de retribuição”. Assim, 

as teorias motivacionais em sua prática explicam o comportamento dos colaboradores nas 

organizações e sua relação com o desempenho profissional. Cabe à organização, escolher as 

práticas que mais se adequam a sua realidade cultural e de clima organizacional. 

 

2.1.2.6 Teoria dos Sete Níveis de Consciência de Richard Barrett 

 

De acordo com Barrett (2014), no desenvolvimento da consciência dos indivíduos, é 

possível identificar sete estágios, estando cada um destes ligado a uma particular necessidade 

existencial dos seres humanos. As sete necessidades existenciais são as fontes geradoras das 

motivações humanas. O modelo dos sete níveis de consciência foi desenvolvido a partir da 

hierarquia de necessidades de Maslow conforme é apresentado na quadro 3. 
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Quadro 3: De Maslow a Barrett 

MASLOW

Hierarquia das Necessidades

7 Serviço

6 Fazer a Diferença

5 Coesão Interna

Conhecer e compreender 4 Transformação

Autoestima 3 Autoestima

Pertencimento 2 Relacionamentos

Segurança

Fisiológicas

BARRETT

Níveis de Consciência

Autorealização

1 Sobrevivência

 

Fonte: Barrett (2014) 

 

Cada um dos sete níveis de consciência está ligado a uma necessidade que é geradora 

das motivações humanas. De acordo com este modelo, os indivíduos evoluem no que diz 

respeito a sua consciência aprendendo a governar cada uma destas necessidades. Aqueles que 

conseguem satisfazer todas estas necessidades sem prejudicar os outros são pessoas capazes 

de oferecer melhores respostas aos desafios da vida. Os sete estágios dodesenvolvimento da 

consciência são apresentados no quadro 4. 
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Quadro 4: Os sete níveis de consciência pessoal 

Nível Motivação Foco

7 Serviço Devotar a vida ao serviço desinteressado

6 Fazer a Diferença Fazer diferença positiva no mundo

5 Coesão Interna Encontrar um significado pessoal para a existência 

4 Transformação

Encontrar liberdade libertando-se dos  medos 

relacionados a sobrevivência, sentir-se amado e ser

respeitado pelos pares

3 Autoestima Busca da valorização pessoal

2 Relacionamento Sentir-se seguro, respeitado e amado

1 Sobrevivência Satisfazer nossas necessidades físicas

 

Fonte: Barrett (2014) 

 

 

Os estágios 1, 2 e 3 são motivados pelo interesse pessoal (suprir as necessidades do 

ego). Os níveis 4, 5 e 6 são motivados pelo interesse no bem comum. O quarto nível de 

consciência pode ser representado pela transformação do interesse próprio para o bem 

comum. Após a realização dos seus estudos, Barrett (2014) entende o quarto estágio como 

aquele em que o indivíduo aprende a controlar as suas necessidades relacionadas aos três 

primeiros níveis e começa a libertar-se dos seus medos relacionados à sobrevivência, 

necessidade de ser amado e respeitado.   

  As pessoas que operam com foco nos três primeiros níveis apresentam dificuldades 

em libertar-se dos seus medos relacionados ao ego. No entanto, os indivíduos que operam 

com foco nos três últimos níveis apresentam dificuldades para satisfazer suas necessidades 

físicas, de relacionamento e auto-estima. Para Barrett (2014), o indivíduo necessita aprender a 

satisfazer todas as suas necessidades, operando no que ele denominou espectro de consciência 
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total, onde a consciência abrange todos os sete estágios do seu modelo. Os aspectos 

motivacionais presentes em cada estágio são apresentados a seguir: 

 

 Nível 1: motivação para sobrevivência e autopreservação.  Diante de ameaças econômicas 

ou físicas, o indivíduo entra neste estágio da consciência movido pelo sentimento de 

medo. Este sentimento pode ser considerado saudável. No entanto, se não for 

devidamente controlado pode tornar-se obsessivo. 

 

 Nível 2: motivado pela valorização dos relacionamentos interpessoais. Caracterizado pela 

busca de construção de relações seguras com forte significado e identidade.  

 

  Nível 3: neste nível, o aspecto motivador é a necessidade de autoestima. O indivíduo 

busca ser reconhecido e respeitado pelos seus pares. Em contrapartida, pessoas que não 

controlam estes sentimentos correm o risco de desenvolver valores limitadores como a 

busca excessiva por status, riqueza e beleza. 

 

 Nível 4: neste estágio o homem é movido pela busca de sua autorrealização. Ele sente-se 

mais aberto e livre para buscar respostas que satisfaçam a si e aos seus pares. 

 

 Nível 5: neste estágio o aspecto motivador é a busca por um significado maior na vida do 

indivíduo, seja em sua vida pessoal ou em seu trabalho. No que diz respeito à vida 

profissional, o homem busca o alinhamento entre os seus valores pessoais e os valores 

organizacionais.  

 

 Nível 6: neste estágio o objetivo é fazer uma diferença positiva no mundo. No ambiente 

de trabalho busca-se soluções que afetem positivamente todos os stakeholders envolvidos. 

O homem é movido a encontrar algo mais que resultados financeiros como frutos do seu 

trabalho. 

 

 Nível 7: neste nível o aspecto motivador é o desejo que as ações individuais afetem 

positivamente toda a humanidade. Sentimentos de ética, humildade e compaixão estão 

presentes neste estágio, representando um aprofundamento do estágio anterior. A palavra 

que pode representar este estágio é social. 
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2.2  CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Em consonância com a nova visão da “gestão de pessoas”, em que a força de trabalho 

é reconhecida como “sujeito ativo” da ação organizacional, um grande desafio enfrentado 

pelas instituições é a harmonização da diversidade dessa força de trabalho. 

As pessoas realizam as atividades concernentes ao seu ofício de formas diferentes, 

pois lidam com chefes e colegas de formas distintas; se diferenciam também quanto ao 

esforço despendido para a realização das tarefas; estabelecem valores diferentes quanto à 

estabilidade no emprego, à existência de um plano de carreira, ao treinamento recebido; 

enfim, são pessoas diferentes reagindo de formas diferentes às variáveis que compõem e 

caracterizam as relações de e no trabalho. Para melhor compreensão dessas variáveis e das 

avaliações positivas ou negativas que os trabalhadores têm em relação aos diversos aspectos 

de seu ambiente de trabalho, o conceito clima organizacional ganha importância na gestão 

empresarial. 

Nesse sentido, Bispo (2006) propôs um novo modelo de pesquisa de clima 

organizacional para ser aplicado em empresas, a partir de pesquisas na literatura e com 

empresas cujo clima organizacional já tenha sido objeto de análise. Esse novo modelo inclui o 

uso de ferramentas gerenciais para produzir melhorias no clima organizacional.  

O foco desse novo modelo são os problemas reais na gestão, com o objetivo de 

promover a melhoria da produtividade e da qualidade, a partir do estabelecimento de um 

clima organizacional favorável mediante o uso de ferramentas gerenciais apropriadas.  

O modelo proposto por Bispo (2006) considera que dois tipos de fatores influenciam o 

clima organizacional: os fatores internos e externos. A compreensão desses fatores, bem como 

o seu modo de atuação são fundamentais para definição de ferramentas gerenciais que possam 

conduzir a um clima organizacional favorável. 

Os fatores internos se referem ao ambiente de trabalho; nível de assistência aos 

funcionários; cultura e estrutura organizacional; burocracia; remuneração, reconhecimento e 

segurança profissional; nível sociocultural dos funcionários; vida profissional e transporte. 

Quanto aos fatores externos, incluem-se: vida social; lazer; segurança pública; situação 

econômica; convivência familiar e saúde.  

O quadro 5 apresenta a descrição de alguns desses fatores apresentados por Bispo 

(2006), que têm forte influência sobre o  clima organizacional. 
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Quadro 5: Fatores Críticos que influenciam no Clima Organizacional 

FATORES CRÍTICOS DESCRIÇÃO 

Vida profissional 
Grau de identificação profissional com a empresa, mede o nível de 

seu orgulho em relação à empresa e de seu sucesso profissional. 

Estrutura organizacional 

(Chefia) 

Nível de relacionamento dos elementos que compõem esta estrutura 

e sua interferência nas atividades realizadas pelos funcionários. 

Remuneração  
Avalia se este item (remuneração) está de acordo com as atividades 

prestadas à empresa. 

Segurança profissional  
Avalia o risco de demissão sem motivo percebido pelos 

funcionários. 

Nível sociocultural  
Verifica se os níveis intelectual, cultural e social dos funcionários 

estão de acordo com as necessidades inerentes às suas atividades. 

Transporte 
 Mede o nível de dificuldade encontrado para a locomoção entre a 

casa dos funcionários e a empresa e vice-versa. 

Ambiente de trabalho 

 Grau de relacionamento entre os colegas de trabalho. Também é 

avaliada a situação do local de trabalho: ruído, ventilação, 

segurança, equipamentos, etc. 

Convivência familiar  
Avalia o nível da convivência familiar dos funcionários, necessário 

para uma boa produtividade nas atividades realizadas na empresa. 

Situação financeira 
 O fato de um funcionário ter uma boa remuneração não é suficiente 

para que ele tenha uma boa situação financeira. 

Saúde  

Avalia a opinião dos próprios funcionários sobre sua saúde em 

geral, um dos itens de extrema importância e de difícil observação, 

bem como a importância da empresa fornecer um plano de 

benefícios. 

Férias e lazer  Necessários para garantir uma boa produtividade. 

 
Fonte: Adaptado de Bispo (2006, p. 263). 

 

O novo modelo de ferramenta gerencial, anteriormente citado, voltado para pesquisa 

de clima organizacional foi aplicado em duas empresas públicas, mostrando-se apropriado 

para avaliar o clima organizacional daquelas instituições, considerando os seus problemas 

reais de gestão e a qualidade de vida dos funcionários. Desse modo, detectaram-se os 

problemas existentes, bem como a busca de solução para os mesmos, de acordo com a sua 

complexidade. 

Vale, ainda, destacar a existência de diferentes abordagens sobre clima organizacional, 

na literatura. Esses conceitos se complementam, levando a uma compreensão mais ampla 

sobre o fenômeno.  
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Luz (2003b, p. 13) concebe clima organizacional como a atmosfera psicológica que 

envolve, num dado momento, a relação entre a empresa e seus funcionários. 

Coda (1997) assinala que a pesquisa de clima organizacional pode estabelecer um 

canal de comunicação entre os gestores e os colaboradores da organização, de forma a 

orientar e democratizar a participação dos trabalhadores no processo de gestão. 

Para Litwin (apud LUZ, 2003b, p. 10), clima organizacional é a qualidade ou 

propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da 

organização e influencia o seu comportamento.  

Ewis (2015) aponta que o clima organizacional tem resultados importantes para o 

colaborador de forma individual, coletiva, e para a organização como um todo, e pode 

influenciar significativamente a satisfação do colaborador, seu desempenho individual e o 

desempenho organizacional. O clima organizacional aumenta as capacidades e eficiência de 

um indivíduo, que se reflete a longo prazo no seu bem-estar, na reputação da organização e, 

eventualmente, no bem estar da sociedade. 

Ekvall (1996), além da definição de clima organizacional como atributo da 

organização, composto de sentimentos, atitudes e comportamentos que caracterizam 

unicamente cada organização, também aborda a distinção entre clima e cultura 

organizacionais. Para ele, o clima organizacional é uma manifestação da cultura, que está 

mais relacionada à tradição, às crenças e percepções e aos valores nas organizações. No 

entanto, esses dois constructos se complementam, pois ambos se referem ao modo como os  

indivíduos percebem o ambiente onde trabalham, sendo que o clima pode ser analisado sob o 

ponto de vista mais quantitativo. 

Conforme Sierra, Marchiano e Banzato (2016, p. 3), Ekvall (1996) propôs 10 

dimensões para analisar o clima organizacional, que ele identificou com base na literatura, os 

quais são: desafio; liberdade; suporte de ideias; confiança; dinamismo; bom humor; debates; 

conflitos; aceitação ao risco e tempo para ideias. 

Outras dimensões foram estudadas em clima organizacional, tais como: autonomia,  

estrutura organizacional, recompensas, apoio e consideração, calor humano, qualidade da 

liderança, cooperação entre equipes e orientação para clientes (SIERRA; MARCHIANO; 

BANZATO, 2016, p. 4). 

A partir destes conceitos, compreende-se o “clima organizacional” como a atmosfera 

que irá determinar o ambiente de trabalho, ambiente este permeado por uma complexa rede de 

expectativas e percepções individuais ou de grupos, alicerçados também por referências 
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organizacionais que irão determinar o comportamento de seus colaboradores, criando um 

ambiente com características peculiares. 

No entendimento de Luz (2003 apud FERREIRA, 2015, p.56), também é possível 

mensurar o clima através de indicadores, “sinais que impactam a qualidade dos 

produtos/serviços da organização e que permite saber se algo foge da situação esperada”. 

Alguns exemplos de Indicadores do clima organizacional podem ser vistos no quadro 6: 

 

Quadro 6: Indicadores do clima organizacional 

INDICADORES DESCRIÇÃO 

Rotatividade de pessoal/Turnover 
Quando elevado, pode indicar falta de comprometimento 

das pessoas com a empresa. 

Absenteísmo ( faltas )     
Quando elevado, pode indicar falta de comprometimento 

com a empresa. 

Programas de sugestões 
Se malsucedidos, podem indicar falta de interesse e 

comprometimento. 

Avaliação de desempenho 
Desempenho ruim pode indicar que o clima também está 

ruim. 

Conflitos interpessoais e 

interdepartamentais 

Forma mais visível do clima. Se houver muitos conflitos 

entre pessoas ou departamentos, suscita um ponto de 

atenção. 

Desperdícios de material 

Uma das formas de reação contra a empresa é o desperdício 

de material, seu consumo exagerado e quebras frequentes de 

equipamentos e instalações. 
Fonte: Ferreira ( 2015, p.57) 

 

 

2.3  PRODUTIVIDADE 

 

De acordo com Li, Joppe e Meis (2017), a produção de bens e serviços 

comercializáveis envolve o uso de insumos como mão-de-obra, terra, capital e matéria prima. 

Por meio da combinação destes fatores o processso produtivo agrega valor as matérias primas 

à medida que estas são transformadas em produtos e serviços ofercidos ao público 

consumidor. É este valor agregado que constitui a saída do processo de produção. Considera-

se a produtividade como efeito, e não como causa da administração de vários recursos. Ela é 

uma relação mensurável entre o produto obtido (resultado ou saída) e os recursos empregados 

na produção. No que tange aos recursos humanos, a produtividade do trabalho humano é igual 

ao quociente da relação de uma produção pela quantidade de mão-de-obra empregada (LI; 

JOPPE; MEIS, 2017), dependendo do esforço realizado e do método racional, e, sobretudo do 

interesse e motivação das pessoas. O desconhecimento desses últimos aspectos é a razão dos 

resultados pouco relevantes das técnicas de produtividade da mão-de-obra direta.  
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Após a realização de um estudo empírico, Katou e Budhwar (2015) concluíram que 

uma eficaz gestão de recursos humanos pode impactar positivamente a produtividade por 

meio das habilidades, atitudes, comportamentos e motivação dos colaboradores da 

organização.  

Como vivemos em um mundo altamente dinâmico e competitivo, estamos a todo o 

momento quebrando paradigmas e temos a necessidade de avaliarmos os procedimentos, 

sejam para melhorias constantes, como para avaliar e corrigir problemas. Conforme Patrício e 

Cândido (2016), na visão fíilosófica do “devir”, ou seja, o vir a ser constante, tudo é 

construção contínua, não existindo o pronto e acabado. A perenidade das organizações está 

relacionada a capacidade de o gestor perceber que a atual realidade é dinâmica. O 

acompanhamento contínuo das mudanças, que ocorrem em uma velocidade cada vez maior, 

para perceber oportunidades que emergem, torna-se um fator crítico de sucessso. 

Torna-se cada dia mais necessário nas empresas o aumento da produtividade, fazendo 

com que a equipe produza cada vez mais sem afetar a satisfação no trabalho, pois para uma 

empresa tornar-se lucrativa, ela precisa obter a melhor utilização de seus recursos, sejam eles 

pessoas, equipamentos ou materiais. Para otimizar esta utilização é necessário conhecer os 

objetivos da empresa para que se possa atuar de forma a obter ganhos de produtividade 

alinhados às necessidades, através da identificação de problemas e suas causas para que possa 

tomar decisões acertadas, direcionando suas ações para o aumento da produtividade e 

lucratividade da empresa, utilizando os recursos que dispõe para alcançar aquilo que almeja.  

No tocante à produtividade, indivíduos com alto grau de bem-estar subjetivo têm 

maior probabilidade de mostrar desempenho e produtividade superiores e para lidar melhor 

com cargos gerenciais. Eles também são menos propensos a mostrar comportamento de 

trabalho contraproducente e exaustão de trabalho (LYUBOMIRSK; KING; DIENER, 2005) . 

Na visão de Limongi-França (2003), a produtividade tem sido definida como o 

aproveitamento máximo dos recursos para produzir bem e serviços. Enquanto Silva (1987, 

apud LIMONGI-FRANÇA, 2003) designa a proporção entre os recursos obtidos. O termo 

abrange toda uma família de conceitos, cada qual envolvendo alguma comparação do produto 

com seu relato. Carvalho e Serafim (1995, p. 161) conceituam produtividade no trabalho 

como o processo que procura obter, a partir do potencial do empregado motivado, o máximo 

de sua capacidade com o mínimo de tempo e esforço. Sob esse prisma, o fator humano é 

decisivo para incentivar os ganhos de produtividade, bens e serviços. Na visão de Lucena 

(2004, p. 16), o ser humano é a força responsável pela realização do empreendimento 

empresarial, portanto, a força de trabalho deve ser considerada em simultaneidade com o 
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equacionamento de variáveis, tais como: mercado, novas aplicações tecnológicas, matéria-

prima, mudanças organizacionais, facilidades e dificuldades de mão-de-obra, competitividade, 

escassez de recursos diversos, que impõe iniciativas inovadoras. A produtividade constitui a 

mentalidade do progresso, do aperfeiçoamento constante. É vontade de não se contentar com 

a situação atual, por melhor que possa parecer ou seja na realidade; é o esforço contínuo para 

aplicar novas técnicas e novos métodos (CARVALHO; SERAFIM, 1995, p. 161). A 

produtividade, deste modo, não deve ser restrita apenas à produção de bens, pois a produção 

de trabalho dever ser eficiente e econômica. O aumento da produtividade significa realizar 

mais com menos, em tornar uma tarefa mais eficiente com menos recursos e aptidões. 

 

2.4 ANÁLISE CONSOLIDADA DOS ASPECTOS MOTIVACIONAIS 

 

 O presente trabalho esforça-se por entender os aspectos relacionados à motivação dos 

indivíduos no ambiente de trabalho. Conforme apresentado nas sessões anteriores, entende-se 

que a motivação afeta a produtividade dos funcionários. Seguindo esta linha, Daft (2005), 

ressalta que o estudo da motivação nas organizações auxilia os gestores na tomada de decisão 

pois é por meio deste conhecimento que estes entenderão o que estimula os indivíduos a 

darem início a determinadas atividades e assumirem certos comportamentos. 

 Imerso a este contexto, foi realizada uma revisão da literatura adotando como primeiro 

objetivo a construção de uma base teórica capaz de suportar o cumprimento dos objetivos a 

que se propõe o atual estudo. O segundo objetivo desta revisão foi a busca dos aspectos 

motivacionais, ou seja, os aspectos capazes de impactar a motivação no ambiente de trabalho. 

O quadro 7 apresenta os aspectos motivacionais encontrados, bem como os respectivos 

trabalhos que os referenciam. 
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Quadro 7: Aspectos motivacionais encontrados na literatura x referências 

Aspectos Motivacionais Referência Bibliográfica 

Trabalho Desafiante: é o trabalho que exige das pessoas mais 

disciplina, controle, foco nos objetivos e competência. A 

busca é pela realização pessoal, onde o dinheiro é visto como 

um retorno pelo desempenho obtido e não um fim em si 

mesmo. 

1. Fisher, 2010; 

2. Robbins, Judge, Sobral, 2010 

3. Mc Clelland. 

Responsabilidade: os empregados são estimulados a 

participar das tomadas de decisão e são estimulados a assumir 

uma postura empreendedora, sentindo-se desta maneira 

responsáveis pelo seu trabalho e pelo sucesso organizacional. 

1. Torlak, Kuzey, Ragom, 2018; 

2. Douglas Mc Gregor; 

3. HerzBerg; 

4. Barrett, 2014. 

Autonomia: envolve ter segurança e conhecimento, 

possibilitando ao trabalhador tomar a iniciativa em momentos 

corretos. Não se tratando de independência, autossuficiência, 

ou agir isoladamente. Este conceito implica interdependência, 

entendendo-se que o ato de pedir ajuda é parte essencial do 

processo de trabalho. Indivíduos com certo grau de 

autonomia, geralmente, sentem-se à vontade para dividir 

dúvidas e construir soluções coletivas 

1. Robbins, Judge, Sobral, 2010; 

2. Fisher, 2010; 

3. Maslow, 1987; 

4. Barrett, 2014. 

Desenvolvimento Pessoal:  este conceito está relacionado à 

melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento das 

habilidades pessoais do indivíduo, contribuindo, desta forma, 

com a construção do conhecimento e a realização das 

aspirações humanas. Trabalhos que proporcionam o 

desenvolvimento pessoal tendem a trazer maior satisfação aos 

funcionários. 

1. Rigby, Ryan, 2018; 

2. Maslow, 1987; 

3. Mc Clelland; 

4. Herzberg; 

5. Bispo, 2006; 

6. Barrett, 2014; 

7. Torlak, Kuzey, Ragom, 2018. 

Capacitação e Treinamento: a capacitação tem como 

objetivo desenvolver competências e habilidades, enquanto o 

treinamento busca melhorar o que já se sabe e aperfeiçoar as 

habilidades adquiridas. Para o seu crescimento profissional e 

pessoal é necessário que o trabalhador aumente suas 

habilidades, sua capacidade intelectual e técnicas de trabalho 

1. Fisher, 2010; 

2. Torlak, Kuzey, Ragom, 2018. 
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Crescimento Profissional: está relacionado com a obtenção 

de sucesso na carreira escolhida, seja por meio de uma 

promoção, da conquista de um cargo importante na empresa 

onde o trabalho é realizado, através de um bônus ou de 

alguma forma de reconhecimento especial. Empregos que 

possibilitam o crescimento profissional tendem a trazer maior 

satisfação ao colaborador. 

1. Maslow, 1987; 

2. Mc Clelland; 

3. Herzberg; 

4. Bispo, 2006; 

5. Barrett, 2014; 

6. Torlak, Kuzey, Ragom, 2018; 

7. Fisher, 2010. 

Liderança: pode ser compreendida como a condução de um 

grupo de indivíduos, tornando-os uma equipe que gera 

resultados. Pode ser entendida ainda como a habilidade de 

influenciar e motivar os componentes do grupo de maneira 

positiva para que estes contribuam voluntariamente e com 

entusiasmo para o cumprimento dos objetivos organizacionais. 

1. Mc Clelland; 

2. Barrett, 2014; 

3. Fisher, 2010; 

4. Robbins, Judge, Sobral, 2010; 

5. Vecchio, 2015. 

Políticas Empresariais: está relacionado a práticas 

organizacionais que podem contribuir para um maior 

comprometimento e melhor desempenho dos trabalhadores. 

Neste sentido, pode-se citar as políticas de recrutamento e 

seleção, treinamento, recompensa, salários, descrição do 

trabalho, trabalho em equipe, delegação, ambiente de trabalho 

seguro, gestão da carreira, dentre outras. Estas políticas podem 

ser fonte tanto da satisfação como da insatisfação no trabalho. 

1. Douglas Mc Gregor; 

2. Herzberg; 

3. Bispo, 2006; 

4. Torlak, Kuzey, Ragom, 2018; 

5. Fisher, 2010; 

6. Vecchio, 2015. 

Condições no Ambiente de Trabalho: as condições do 

ambiente de trabalho podem ser divididas em dois conjuntos 

de fatores. Os fatores físicos e os fatores organizacionais. Os 

fatores físicos compreendem aspectos como o nível de ruído, 

temperatura, meios de locomoção para o trabalho, conforto, 

segurança e higiene das instalações, dentre outros. Os fatores 

organizacionais compreendem as relações interpessoais, a 

cultura organizacional, os estilos de liderança, as políticas e 

práticas GRH, dentre outros. 

1. Douglas Mc Gregor; 

2. Herzberg; 

3. Bispo, 2006; 

4. Fisher, 2010; 

5. Barrett, 2014; 

6. Robbins, Judge, Sobral, 2010; 

7. Maslow, 1987. 

Relações Interpessoais: pode ser entendido como a ligação, 

conexão ou vínculo entre dois ou mais indivíduos em um 

determinado contexto. No ambiente profissional, o 

relacionamento interpessoal é a maneira pela qual os colegas 

de trabalho se relacionam. Mesmo no contexto organizacional 

os indivíduos sentem a necessidade de sentirem-se amados, 

acolhidos e respeitados em suas relações.  

1. Herzberg; 

2. Bispo, 2006; 

3. Fisher, 2010; 

4. Barrett, 2014; 

5. Robbins, Judge, Sobral, 2010; 

6. Maslow, 1987; 

7. Mc Clelland; 

8. Latam, Pinder, 2005. 
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Reconhecimento Profissional e Status: pode ser entendido 

como uma das necessidades humanas a busca por 

reconhecimento e respeito por parte dos seus pares, 

satisfazendo a sua autoestima, seja no ambiente 

organizacional ou na vida pessoal dos indivíduos. 

1. Herzberg; 

2. Bispo, 2006; 

3. Fisher, 2010; 

4. Barrett, 2014; 

5. Lyubomirsky, King, Diener, 

2005; 

6. Maslow, 1987; 

7. Latam, Pinder, 2005. 

Promoção: a promoção no trabalho refere-se a elevar o 

trabalhador a um cargo ou emprego superior àquele que tinha. 

Esta promoção pode elevar a remuneração e os benefícios, 

bem como o nível de poder e autonomia do funcionário na 

organização. Entretanto, a promoção pode, por outro lado, 

exigir um maior comprometimento e dedicação do 

colaborador. 

1. Mc Clelland; 

2. Herzberg; 

3. Barrett, 2014; 

4. Torlak, Kuzey, Ragom, 2018; 

Remuneração e Benefício: é uma das principais maneiras 

pelas quais as organizações encontram para recompensar os 

funcionários pelo trabalho prestado por estes. Referem-se a 

salários, pagamentos de horas extras e outros adicionais, como 

também a benefícios como oferecimento de planos de saúde, 

planos de previdência, auxílio escola dentre outros. 

1. Rigby, Ryan, 2018; 

2. Robbins, Judge, Sobral, 2010; 

3. Douglas Mc Gregor; 

4. Lyubomirsky, King, Diener, 

2005; 

5. Ambrose, Kulik, 1999; 

6. Barrett, 2014; 

7. Torlak, Kuzey, Ragom, 2018. 

Horário de Trabalho:  refere-se à jornada e ao período de 

trabalho. A jornada significa a quantidade de tempo que o 

funcionário precisa trabalhar em um determinado período. Os 

períodos referem-se aos horários estabelecidos para o trabalho 

do funcionário. As organizações podem ser rígidas ou 

flexíveis quanto ao estabelecimento dos horários no trabalho. 

Considera-se este um aspecto que interfere na qualidade de 

vida do colaborador. 

1. Herzberg; 

2. Bispo, 2006; 

6. Maslow, 1987; 

Segurança no Trabalho: este conceito está relacionado com 

a proteção do trabalhador no ambiente onde as tarefas são 

realizadas no que diz respeito ao risco de acidentes de trabalho 

e doenças ocupacionais. Por outro lado, pode também 

relacionar-se com o sentido de estabilidade no emprego e 

segurança financeira. 

1. Maslow, 1987; 

3. Herzberg; 

4. Bispo, 2006; 

5. Barrett, 2014; 

6. Torlak, Kuzey, Ragom, 2018; 

7. Fisher, 2010. 
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Vida Pessoal: este aspecto refere-se à busca de equilíbrio 

entre a vida profissional e pessoal, relacionando-se com a 

qualidade de vida que o emprego proporciona ao trabalhador, 

englobando fatores como tempo para dedicar a vida pessoal 

fora do trabalho, saúde do funcionário, dentre outros. 

1. Rigby, Ryan, 2018; 

Fonte: O autor (2018) 

 

 Os aspectos apresentados no Quadro 7 foram identificados na literatura e  utilizados na 

estruturação do questionário que foi aplicado no estudo de caso, Capítulo 4. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

Trata-se de um estudo de caso na Empresa Suki, multinacional que atua no ramo do 

varejo, elaborado com base em pesquisa bibliográfica: livros, periódicos, dissertações e teses, 

para a elaboração da revisão da literatura que aborda os principais conceitos sobre o tema 

desenvolvido neste estudo. 

A pesquisa de campo foi utilizada para identificar os aspectos motivacionais e seus 

impactos na produtividade no segmento de varejo visando obter informações específicas 

relacionadas a problemática da pesquisa. A pesquisa de campo consiste  na observação de 

fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e 

no registro de variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 59). 

Destaca-se a etapa de coleta de dados e informações,  realizada por meio de um 

questionário para identificar a percepção do nível de satisfação dos aspectos motivacionais e 

seus respectivos impactos na produtividade, considerando as respostas dos colaboradores que 

atuam na frente de vendas, e por esse motivo o estudo também assume as características de 

uma pesquisa descritiva. Conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 52), a pesquisa descritiva: 

 

Procura descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas 

características, causas, relações com outros fatos. Assim, para coletar tais 

dados, utiliza-se de técnicas específicas, dentre as quais se destacam a 

entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a observação. 

 

Sob o ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa se classifica como  

qualitativa, pois busca captar a percepção dos colaboradores de uma grande empresa 

multinacional do segmento de varejo, situada no estado do Rio de Janeiro, sendo que o 

questionário foi encaminhado para 40 colaboradores que atuam especificamente no setor de 

vendas, compreendendos os seguintes grupos: (analistas, vendedores, supervisores, executivos 

de venda, consultores e gerentes). Foram obtidas  22 respostas foram obtidas, valendo-se da 

literatura científica para interpretar os resultados encontrados. No que tange ao tratamento dos 

dados e à consolidação dos resultados por meio de estatísticas descritivas, a pesquisa também 

se classifica com quantitativa. 

 



49 
 

 

Sob o ponto de vista da sua natureza, ela apresenta as características de uma pesquisa 

aplicada, pois busca gerar conhecimento para a solução de problemas específicos, 

contribuindo para a melhoria da gestão de empresas que atuam  no segmento de varejo. 

 

3.2  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio eletrônico através da aplicação de 

questionários on-line enviados por e-mail para os participantes do estudo, utilizando a 

ferramenta Google Formulários. Quanto à utilização de meios eletrônicos para aplicação de 

questionários de pesquisas, Flick (2013) ressalta que atualmente há uma tendência no 

aumento do número de estudos que se utilizam deste método de coleta de dados. 

As vantagens da coleta de dados por meio eletrônico, para Flick (2013), são baixo 

custo da operacionalização, diminuição do tempo na aplicação do questionário, facilidade do 

uso da ferramenta para o sujeito e para o pesquisador, ausência de restrições espaciais e a 

melhora no índice de resposta, inclusive quanto ao detalhamento das respostas abertas. Além 

disso, Flick (2013) ressalta que as respostas já são fornecidas em formato digital, otimizando 

o tempo despendido com a análise do conteúdo. 

Os questionários foram aplicados nos funcionários que atuam diretamente na área de 

vendas, totalizando 40 funcionários que exercem os cargos de analistas, vendedores, 

supervisores, executivos devenda, consultores e gerentes. O modelo do questionário está 

disponibilizado no Apêndice A, e foi elaborado considerando as seguintes partes: 

- Apresentação: breve descrição do objetivo do questionário para o melhor 

entendimento do respondentes; 

- Instruções para o Preenchimento: orientação para facilitar o preenchimento do 

questionário e garantir as respostas de forma padronizada e correta; 

- Bloco 1- Dados Pessoais: diagnóstico do perfil da amostra com as seguintes 

perguntas fechadas: gênero, faixa etária e escolaridade; 

- Bloco 2- Dados Funcionais: diagnóstico do perfil da amostra com perguntas 

fechadas relacionadas a empresa objeto do estudo: vínculo / função e tempo de 

trabalho na empresa; 

- Bloco 3- Diagnóstico do Impacto dos Aspectos Motivacionais na Produtividade; 

- Considerações adicionais (caso necessário) – pergunta aberta com a intenção de 

proporcionar oportunidade ao respondente de apresentar novos aspectos 
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motivacionais ou considerações relevantes para o diagnóstico e a análise dos 

resultados. 

 

A construção do questionário, em especial a identificação dos aspectos motivacionais,  

foi fundamentada pelo referencial teórico, em especial o quadro 7, e as questões fechadas 

foram respondidas com base na escala Likert, com o objetivo de diagnosticar a percepção dos 

colaboradores quanto ao Nível de Satisfação e o Nível de Impacto do aspecto motivacional na 

produtividade. Para esse fim, foi utilizada a seguinte escala: (5) muito alto, (4) alto, (3) média, 

(2) baixo e (1) muito baixo. A questão aberta também foi prevista no questionário, com o 

objetivo de incorporar algum aspecto novo nos resultados da pesquisa, ou seja, que não foram 

considerados nas questões fechadas. Desta forma, busca-se contribuir para uma análise dos 

resultados de forma mais consistente e aderente à realidade do público entrevistado. 

 

3.3  ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Considerando o baixo número de adesão dos colaboradores para responder o 

questionário no prazo exequível para a realização desta pesquisa, apenas 22 respostas, foi 

estabelecido um agrupamento, por tipo de vínculo na empresa, à luz do nível operacional, 

tático e estratégico, a saber: 

- Grupo I (operacional): Analistas e Vendedores 

- Grupo II (tático): Supervisores e Executivos de Venda 

- Grupo III (estratégico): Consultores e Gerentes 

 

A análise e o tratamento dos dados foi iniciada a partir da caracterização da amostra 

(Bloco 1 e Bloco 2 do questionário) por Grupo (I, II e III) com o objetivo de permitir o estudo 

da relação entre os aspectos motivacionais e a produtividade também por grupo. A 

interpretação da caracterização da amostra foi realizada utilizando-se estatística descritiva 

com gráficos de pizza, para facilitar a identificação das diferenças e dos pontos comuns entre 

os grupos. 

Em seguida, foi realizada a etapa de diagnóstico e análise da percepção dos 

colaboradores (Bloco 3 do questionário), utilizando-se estatística descritiva com gráficos de 

barras, por aspecto motivacional e por grupo. Para tal, foi utilizado o resultado das respostas 

dos 22 colaboradores quanto ao Nível de Satisfação do aspecto motivacional (escala Likert de 

1 a 5) e o seu respectivo Nível de Impacto na Produtividade (escala Likert de 1 a 5).  A moda 
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foi calculada para os dois Níveis supracitados, por se tratar de uma tendência central, ou seja, 

é definido o valor observado com mais frequência entre todos os dados.  

Em paralelo, foi levantado pela autora as práticas de recursos humanos vigentes da 

empresa objeto do estudo, e ainda foi relacionado o Grupo (I, II e III) com cada prática à qual 

tem maior aderência, visando identificar a analisar os aspectos motivacionais tratados pelo 

departamento de recurso humanos. 

Por fim,  foi analisado e tratado os dados apresentados no capítulo de estudo de caso, 

em consonância com a revisão de literatura, que permitiu a proposição de práticas de recursos 

humanos para a melhoria do clima organizacional e da produtividade dos colaboradores que 

atuam no seguimento de varejo. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA  

 

A empresa SUKI, atua no segemto do varejo e possui mais de 30 mil colaboradores de 

100 nacionalidades, que atuam em mais de 60 escritórios e possui mais de 60 fábricas 

espalhadas pelo mundo. Sua base de negócios está localizada em um dos centros financeiros 

mais importante do mundo, na Europa. 

No século XX, no norte do Estados Unidos, deu-se início a sua trajetoria no mercado, 

através da compra das ações de duas das maiores marcas do seu portfólio global de 09. 

Desenvolveu um modelo próprio de negócio, integrando e suportando toda a cadeia de 

produção, processamento, distribuição e marketing dos seus produtos. 

Tornou-se líder de mercado através das aquisições de várias outras empresas do 

mesmo segmento ao redor do mundo, crescendo sua participação de mercado e de volume. É 

considerada a empresa no ramo que mais cresceu no seu segmento ao longo desta década. 

O investimento no Brasil se deu a partir do ano de 2000, onde inaugurou seu primeiro 

escritório localizado em São Paulo para planejar e desenvolver as estrategias comerciais de 

venda e distribuição do portfólio. 

Em 2014, com estrategias definidas, aprovadas pelo escritório global e sem 

impedimento fiscal, iniciaram as contratações no Brasil para atender os objetivos da  Cia. 

Atualmente possui presença comercial e distribuição em 17 estados, além do Distrito Federal,. 

Para isso, conta com mais 1.000 colaboradores efetivos e mais 2.000 temporários, que se 

encontram distribuidos nas seguintes áreas: produção, administrativa, marketing, comercial, 

tecnologia, juridico e recursos humanos. Sendo que mais de 80% do total de pessoas que 

trabalham para a SUKI, encontram-se distribuidas nas areas comecial e de vendas. 

 

4.2  PRÁTICAS VIGENTES – ASPECTOS MOTIVACIONAIS 

 

 O Quadro 8 apresenta, de forma sintetizada, as práticas motivacionais adotadas 

atualmente pela empresa SUKI, visando promover maior satisfação e produtividade no 

trabalho. Este quadro foi organizado, levando em consideração a descrição das práticas 

adotadas, e os respectivos público alvo, bem como a relação dos aspectos motivacionais, 

apresentado no quadro 7.  

Quadro 8: Práticas Motivacionais Vigentes da empresa objeto de estudo  
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

4.3 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 Nessa pesquisa, participaram efetivamente, respondendo ao questionário aplicado, 22 

colaboradores do setor de vendas. 

A seguir, foram apresentados os gráficos relacionados aos dados pessoais e funcionais 

(Blocos 1 e 2 do questionário) que representam os seguintes aspectos descritivos da amostra 

de pesquisa: gênero; faixa etária; escolaridade, vínculo e tempo de empresa.  

 

 

Gráfico 1: Gênero 

Fonte : Dados de pesquisa (2018) 

 

 

  

Prática Id. Descrição Público Alvo Aspecto Motivacional

Pesquisa de Engajamento 1 Ferramenta de diagnóstico do grau de engajamento e satisfação dos colaboradores, análise dos pontos fortes e melhoria.Grupo I, II e III Condições Ambiente de Trabalho

Matriz de Talento 2 Ferramenta de gestão para avaliar os potenciais de acordo com desempenho dos funcionários. Grupo I, II e III Reconhecimento

Trilha de liderança 3 Treinamento voltado para desenvolvimento e capacitação dos líderes Grupo II e III Liderança

Programa de Coaching 4 Ferramenta de acompanhamento, orientação, aperfeiçoamento das habilidades e competências Grupo I Desenvolvimento Pessoal

Programa de Reconhecimento 5 Campanhas voltadas para aumento da produtividade e incremento do salário Grupo I Promoção

Cursos e Seminários 6 Capacitação por meio de dinâmicas e teorias Grupo I, II e III Capacitação e Treinamento

Cartão Good Car 7 Benefício de uso para combustível Grupo I, II e III Remuneração e Benefícios

Programa de Academia 8 Benefício de qualidade de vida voltado para a prática de atividades esportivas. Grupo I, II e III Remuneração e Benefícios

Programa Funcional Farmácia 9 Benefício de acesso ao tratamento medicamentoso Grupo I, II e III Remuneração e Benefícios

Programa de Previdência Privada 10 Benefício complementar a aposentadoria Grupo I, II e III Remuneração e Benefícios

Política de Veículo 11 Beneficio de uso do automóvel Grupo II e III Remuneração e Benefícios

Ouvidoria 12 Canal para atender e solucionar conflitos dos colaboradores Grupo I, II e III Políticas Empresariais

Política de Segurança Corporativa 13 Medidas e instrumentos para proteger os ativos, proteção das pessoas e patrimônio Grupo I, II e III Políticas Empresariais

Código de Conduta 14 Instrumento de divulgação das regras políticas, valores e missão da empresa Grupo I, II e III Políticas Empresariais

Programa de Ensino 15 Convênio de abrangência nacional com bolsas. Grupo I, II e III Capacitação e Treinamento

Segurança Defensiva 16 Treinamento teórico e prático para condução do veículo Grupo I Segurança no Trabalho

Horário Flexível 17 Flexibilidade para desempenhar a rotina de trabalho Grupo I, II e III Horário de Trabalho
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 Os resultados revelam que a grande maioria dos indivíduos componentes da amostra é 

composta por pessoas do sexo masculino, não havendo nenhum representante do sexo femino 

nos Grupos II e III e apenas 21% no Grupo I.   

 

 

 

Gráfico 2: Faixa Etária 

Fonte : Dados de pesquisa (2018) 

 

 O Gráfico 2 revela que a maioria dos participantes da pesquisa pertence a faixa etária  

entre 31 a 40 anos (Grupo I – 64%, Grupo II – 67% e Grupo III 50%). A faixa etária com 

menor representatividade é a compreendida por pessoas maiores de 51 anos. Outras faixas 

relativamente bem representadas são as faixas entre 18 a 30 e 41 a 50 anos de idade, o que 

pode indicar uma empresa com trabalhadores em faixas etárias diversificadas, entretanto, com 

poucos indivíduos acima de 51. 

 

 

 

Gráfico 3: Escolaridade 

Fonte : Dados de pesquisa (2018) 

 

 Todos os funcionários dos Grupos II e III possuem especialização ou curso superior. 

Já para o Grupo I, o gráfico indica que a maioria, ou seja, 64% dos componentes posssuem 
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apenas ensino médio, o que pode indicar a necessidade da realização de cursos superiores ou 

de especialização para que os funcionários do Grupo I ascendam a níveis superiores. 

 

 

Gráfico 4: Vínculo 

Fonte : Dados de pesquisa (2018) 

 

 Para o Grupo I, a grande maioria da  amostra foi formada com colaboradores com 

vínculo de vendedor (93%). No que diz respeito ao Grupo II a amostra ficou bem dividida 

entre executivos e supervisores. Já o Grupo 3 foi formado unicamente por funcionários com 

cargo de gerente. 

 

 

Gráfico 5: Tempo na empresa 

Fonte : Dados de pesquisa (2018) 

 

 Considerando os colaboradores que fizeram parte da amostra, nenhum está há mais de 

5 anos na empresa, sendo que quase metade destes está na organização há menos de 1 ano, o 

que pode indicar uma alta taxa de rotatividade organizacional. 
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4.4 ANÁLISE DOS ASPECTOS MOTIVACIONAIS E SEUS IMPACTOS NA 

PRODUTIVIDADE 

 

 Neste item, são apresentados os resultados da pesquisa empírica, ou seja, os gráficos 

contendo as aspectos motivacionais, que foram investigados através do instrumento de 

pesquisa adotado, utilizando uma escala valorativa do tipo likert, para coletar dados sobre a 

percepção dos componentes da amostra. Análises dos resultados, suportadas pela base teórica 

desenvolvida, também são apresentadas. 

 

4.4.1 Autonomia 

 

 O gráfico 6 apresenta o aspecto motivacional “Autonomia” e a percepção valorativa 

dos três grupos componentes da amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e Executivo de 

Venda e Consultor e Gerente. Autores como Robbins, Judge e Sobral (2010), Fisher (2010), 

Maslow (1987) e Barrett (2014) consideram que este aspecto pode impactar a satisfação, o 

comprometimento e, consequentemente, a produtividade dos colaboradores no trabalho.  

 

 

Gráfico 6: Autonomia 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Para o Grupo I, percebe-se que a autonomia não é considerada um aspecto que traz 

satisfação, mas que, no entanto, induz ao aumento da produtividade. No que concerne ao 

Grupo II, a maioria dos profissionais considera que a autonomia aumenta a satisfação e a 
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produtividade no trabalho. Já para o Grupo III, os resultados demonstram  que a maior parte 

dos participantes consideram que a autonomia aumenta a satisfação e a produtividade no 

trabalho.  Por fim, em um sentido mais geral, pode-se concluir que os profissionais de cargos 

superiores (grupos II e III) tendem a vincular a autonomia à satisfação e à produtividade em 

detrimento de profissionais de cargos inferiores. Este resultado pode sugerir que a empresa 

estudada deva verificar a sua política em relação a autonomia no trabalho para estes dois 

grupos específicos. 

 

4.4.2 Capacitação e Treinamento 

 

Outro aspecto motivacional encontrado na literatura foi capacitação e treinamento. 

Estudos como os de Fisher (2010) e Torlak, Kuzey e Ragom (2018) ressaltaram a sua 

importância para a satisfação e a produtividade no trabalho. O Gráfico 7 apresenta os 

resultados da pesquisa para este aspecto motivacional no que se refere aos três grupos 

componentes da amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor 

e Gerente. 

 

 

 

Gráfico 7: Capacitação e treinamento 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Em relação ao Grupo I, verificou-se que a maioria dos profissionais considera que a 

capacitação e o treinamento afetam positivamente a satisfação e a produtividade no trabalho. 
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No que concerne ao Grupo II, os resultados demonstram que a maioria dos funcionários 

considera que a capacitação e o treinamento impactam fortemente e de maneira positiva a 

satisfação, mas nem tanto a produtividade. Para o Grupo III, a pesquisa indica que a maior 

parte dos profissionais considera que a capacitação e o treinamento aumentam a satisfação, 

mas não afetam em nada a produtividade.  

De acordo com os resultados, pode-se inferir que os gerentes podem se sentir já muito 

capacitados para o trabalho. Eles se sentem mais satisfeitos com treinamentos, mas acreditam 

que isso não melhoraria a sua produtividade no trabalho. Já profissionais de cargos mais 

inferiores acreditam que capacitação e treinamentos melhorariam a sua produtividade e 

satisfação, o que pode sugerir oportunidades de estudos por parte da empresa e programas de 

capacitação e treinamento para este último grupo. 

 

4.4.3 Desenvolvimento Pessoal 

 

Não foram poucos os autores que pesquisaram e perceberam a importância deste 

aspecto para a satifação e motivação no trabalho. Pode-se citar trabalhos como os de Rigby, 

Ryan, (2018), Maslow (1987), Mc Clelland, Herzberg, Bispo (2006), Barrett (2014) e Torlak, 

Kuzey, Ragom (2018). O gráfico 8 apresenta o aspecto motivacional “Desenvolvimento 

pessoal” e a percepção valorativa dos três grupos componentes da amostra: Analista e 

Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e Gerente. 

 

 

Gráfico 8: Desenvolvimento Pessoal 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
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Para o grupo formado por analistas e vendedores (Grupo I), a pesquisa demonstrou 

que a maioria dos componentes desta amostra considera que o desenvolvimento pessoal 

aumenta a satisfação e a produtividade no trabalho. Para o Grupo II, os resultados são 

semelhantes, mas com uma intensidade ainda maior para este aspecto específico. Os 

supervisores e executivos de vendas consideram o desenvolvimento pessoal importante para 

uma maior satisfação e produtividade no trabalho. Já para o grupo três, este aspeto apresenta 

menor importância. A maior parte dos profissionais desta amostra considera que o 

desenvolvimento pessoal aumenta a satisfação, mas não aumenta em nada a produtividade, o 

que pode significar que os gerentes e consultores não vinculam o desenvolvimento pessoal 

com aspectos empresariais. 

 

4.4.4  Horário de Trabalho 

 

Conforme apresentado no Capítulo 2, o horário de trabalho de um colaborador afeta a 

sua qualidade de vida. Autores como Herzberg, Bispo (2006) e Maslow (1987) reforçam a 

importância deste aspecto para a stisfação e produtividade. O gráfico 9 apresenta o aspecto 

motivacional “Horário de trabalho” e a percepção valorativa dos três grupos componentes da 

amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e Gerente. 

 

 

Gráfico 9: Horário de Trabalho 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
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 Para o Grupo I, os resultados indicam que o horário de trabalho não impacta a 

satisfação, mas afeta positivamente a produtividade. Em relação ao Grupo II, os resultados 

são os mesmos para a satisfação, entretanto, para a produtividade o resultado é o oposto. Já 

para o Grupo III os resultados são inconclusivos, por este motivo, o autor recomenda para 

futuras pesquisas. 

 

4.4.5  Promoção 

 

A promoção no trabalho está relacionada a elevar o funcionário a um cargo ou 

emprego superior àquele que tem. Alguns estudiosos explicam este aspecto com mais 

profundidade em suas pesquisas e ressaltam a sua relação com a satisfação e a produtividade 

organizacional. Dentre  estes, podemos citar Mc Clelland, Herzberg, Barrett (2014) e Torlak, 

Kuzey, Ragom, 2018. O gráfico 10 apresenta o aspecto motivacional “Promoção” e a 

percepção valorativa dos três grupos componentes da amostra: Analista e Vendedor; 

Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e Gerente. 

 

 

 

Gráfico 10: Promoção 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Percebe-se, para o Grupo I, que a promoção não é considerada um aspecto que traz 

satisfação, mas traz produtividade. No que diz respeito ao Grupo II, a pesquisa apontou que os 

profissionais consideram que a promoção aumenta tanto a satisfação quanto a produtividade 
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no trabalho. Já para os consultores e gerentes foi constatado que a maior parte dos indivíduos 

considera que a promoção aumenta a produtividade no trabalho,  não havendo resultados 

conclusivos para a satisfação. Os colaboradores de todos os níveis organizacionais 

consideram que o aspecto promoção afeta a produtividade, entretanto, nem todos consideram 

que o mesmo afeta a satisfação, como o resultado obtido do Grupo I. 

 

4.4.6  Reconhecimento 

 

Trabalhos como o de Maslow (1987) e o de Barrett (2014) apontam o reconhecimento 

como uma das necessidades existenciais humanas. Estudos outros como Herzberg, Bispo 

(2006), Fisher (2010), Lyubomirsky, King, Diener (2005) e  Latam, Pinder (2005) apontam 

este como um aspecto que possui profunda relação com a satisfação e a produtividade no 

trabalho. O gráfico 11 apresenta o aspecto motivacional “Reconhecimento” e a percepção 

valorativa dos três grupos componentes da amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e 

Executivo de Venda e Consultor e gerente. 

 

 

Gráfico 11: Reconhecimento 

Fonte: Dados de pesquisa (2018)  

 

A pesquisa demonstrou que, para o grupo composto por analistas e vendedores, a 

maioria dos profissionais considera que o reconhecimento não traz maior satisfação, 

entretanto eleva a produtividade no trabalho. Já para o Grupo II, os resultados revelam que a 
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maior parte dos seus componentes considera que o reconhecimento aumenta a satisfação e a 

produtividade. Já para o Grupo III, os resultados são inconclusivos.  

 

4.4.7 Responsabilidade 

 

Um outro aspecto que possui relação com a satisfação e a produtividade no trabalho é 

a responsabilidade. Autores como Torlak, Kuzey, Ragom (2018), Douglas Mc Gregor, 

HerzBerg e Barrett (2014) evidenciaram esta relação. O gráfico 12 apresenta o aspecto 

motivacional “Responsabilidade” e a percepção valorativa dos três grupos componentes da 

amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e gerente. 

 

 

 

Gráfico 12: Responsabilidade 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

A maioria dos profissionais que compõe o Grupo I considera que a responsabilidade 

pessoal aumenta a satisfação e a produtividade no trabalho. Para o Grupo II, os resultados são 

praticamente os mesmos  encontrados para o primeiro grupo. Já para o Grupo III, os 

resultados são inconclusivos. 
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4.4.8  Segurança do Trabalho 

 

 Este conceito pode estar relacionado ao controle do risco de acidentes e doenças 

ocupacionais, mas pode também relacionar-se com o senso de estabilidade no emprego e a 

segurança financeira proporcionada pelo mesmo. Muitos autores na literatura indicaram a 

relação deste aspecto com a satisfação e a produtividade. Dentre estes, podemos citar Maslow 

(1987), Herzberg, Bispo (2006), Barrett (2014), Torlak, Kuzey, Ragom (2018) e Fisher(2010). 

O gráfico 13 apresenta o aspecto motivacional “Segurança do Trabalho” e a percepção 

valorativa dos três grupos componentes da amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e 

Executivo de Venda e Consultor e gerente. 

 

 

Gráfico 13: Segurança do Trabalho 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

No que diz respeito ao grupo formado por analistas e vendedores, os resultados 

indicam que a maioria dos profissionais desta amostra considera que segurança no trabalho 

aumenta a satisfação mas não interfere na produtividade. A maioria dos componentes do 

Grupo II considera que este aspecto motivacional aumenta tanto a satisfação quanto a 

produtividade. Já para o Grupo III, os resultados são inconclusivos.  
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4.4.9  Liderança 

 

Vários pesquisadores têm estudado a liderança ao longo dos tempos. Muitos apontam 

a sua estreita relação com a satisfação e a produtividade no trabalho. Neste sentido, podemos 

citar os trabahos de Mc Clelland, Barrett (2014), Fisher (2010), Robbins, Judge, Sobral (2010) 

e Vecchio (2015). O gráfico 14 apresenta o aspecto motivacional “Liderança” e a percepção 

valorativa dos três grupos componentes da amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e 

Executivo de Venda e Consultor e gerente. 

 

 

Gráfico 14: Liderança 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Os resultados evidenciam que, tanto para o Grupo I como para o Grupo II, a liderança 

aumenta a satisfação e a produtividade. Já para o Grupo III, as pesquisas indicam que a 

maioria dos profissionais considera que a liderança aumenta a produtividade no trabalho, mas 

não a satisfação. Os achados podem indicar que gerentes e consultores consideram a liderança 

um aspecto exclusivamente profissional, mas não pessoal. 

 

4.4.10  Relações Interpessoais 

 

Os seres humanos experimentam a necessidade de se sentirem amados, acolhidos e 

respeitados em suas relações. Muitos autores apontaram a importância deste aspecto para o 
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tema da presente pesquisa. Dentre estes, podemos citar Herzberg, Bispo (2006), Fisher 

(2010), Barrett (2014), Robbins, Judge, Sobral (2010), Maslow (1987), Mc Clelland, Latam, 

Pinder (2005). O gráfico 15 apresenta o aspecto motivacional “Relações Interpessoais” e a 

percepção valorativa dos três grupos componentes da amostra: Analista e Vendedor; 

Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e Gerente. 

 

 

Gráfico 15: Relações Interpessoais 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Percebe-se que, para o Grupo I, as relações interpessoais afetam positivamente a 

satisfação e a produtividade. Em relação ao Grupo II, em um resultado análogo ao anterior, 

verifica-se que a maioria dos profissionais considera que as relações interpessoais aumentam 

a satisfação e a produtividade no trabalho. Já para o Grupo III, as pesquisas indicam que a 

maior parte dos indivíduos considera que este aspecto aumenta a produtividade no trabalho, 

mas não a satisfação, o que pode indicar que, para os funcionários da empresa, as relações 

interpessoais podem ser utilizadas como instrumento para ascensão a cargos superiores. 

 

4.4.11  Remuneração e Benefícios 

 

As políticas relacionadas a este aspecto podem ser consideradas umas das principais 

formas pelas quais as empresas recompensam os colaboradores. Autores como Rigby, Ryan 

(2018), Robbins, Judge, Sobral (2010), Douglas Mc Gregor, Lyubomirsky, King, Diener 
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(2005), Ambrose, Kulik (1999), Barrett (2014), Torlak, Kuzey, Ragom (2018) ressaltam a 

importância destas políticas para a motivação. O gráfico 16 apresenta o aspecto motivacional 

“Relações Interpessoais” e a percepção valorativa dos três grupos componentes da amostra: 

Analista e Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e gerente. 

 

 

Gráfico 16: Remuneração e Benefícios 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

De acordo com os resultados, para os grupos I e II, este aspecto traz satisfação e 

aumenta a produtividade. A maioria dos profissionais considera que a remunerção e 

benefícios aumentam a satisfação e a produtividade no trabalho. No que concerne ao Grupo 

III, as pesquisas revelam que a maioria dos profissionais considera que este aspecto aumenta a 

produtividade no trabalho, mas não a satisfação. Profissionais de cargos superiores tendem a 

vincular a remuneração e benefícios à produtividade, talvez porque chegaram ao cargo dessa 

maneira, ou porque suas equipes funcionem bem assim. Já os profissionais de nível inferior 

acreditam que isso os fará ascender a cargos superiores. 

 

4.4.12  Políticas Empresarias 

 

Douglas Mc Gregor, Herzberg, Bispo (2006), Torlak, Kuzey, Ragom (2018), Fisher 

(2010) e Vecchio (2015) ressaltam a importância destas políticas para a satisfação e 

produtividade no trabalho. O gráfico 17 apresenta o aspecto motivacional “Políticas 
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Empresariais” e a percepção valorativa dos três grupos componentes da amostra: Analista e 

Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e gerente. 

 

 

 Gráfico 17: Políticas Empresariais 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Para a amostra formada por analistas e vendedores, os resultados indicam que a 

maioria dos profissionais considera que as políticas empresariais aumentam a satisfação e a 

produtividade no trabalho. O resultado para o Grupo II é semelhante ao Grupo I, porém, em 

maior intensidade. Já para o Grupo III, os resultados são inconclusivos. 

 

4.4.13  Condição do Ambiente de Trabalho 

 

Alguns estudiosos destacam que este aspecto pode ser um fator gerador de insatisfação 

por parte dos colaboradores. Autores como Douglas Mc Gregor, Herzberg, Bispo (2006), 

Fisher (2010), Barrett (2014), Robbins, Judge, Sobral (2010), Maslow (1987) ressaltam a sua 

importância e influencia no desempenho dos funcionários. O gráfico 18 apresenta o aspecto 

motivacional “Condição do Ambiente de Trabalho” e a percepção valorativa dos três grupos 

componentes da amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor 

e gerente. 
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Gráfico 18: Condição do Ambiente de Trabalho 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Nota-se que, para o Grupo I, a maior parte dos profissionais considera que a condição 

do ambiente de trabalho aumenta a satisfação e a produtividade. O gráfico 18 demonstra ainda 

que, para o Grupo II, este aspecto específico também aumenta a satisfação e a produtividade. 

Entretanto, no caso do Grupo III, os resultados indicam que as condições no ambiente de 

trabalho elevam a stisfação, mas não afetam a produtividade. Os trabalhadores dos níveis 

tático e operacional sentem-se mais afetados por este aspecto em ralação à produtividade do 

que os funcionários de nível estratégico, o que pode indicar que as condições a que os 

primeiros estão expostos sejam menos favoráveis que a dos consultores e gerentes. 

 

4.4.14  Crescimento Profissional 

 

De acordo com Maslow (1987), Mc Clelland, Herzberg, Bispo (2006), Barrett (2014), 

Torlak, Kuzey, Ragom (2018) e Fisher (2010), os empregos que possibilitam o crescimento 

profissional tendem a trazer maior satisfação ao colaborador. O gráfico 19 apresenta o aspecto 

motivacional “Crescimento Profissional” e a percepção valorativa dos três grupos 

componentes da amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor 

e Gerente. 
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Gráfico 19: Crescimento Profissional 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Os resultados indicam que, enquanto os colaboradores do Grupo I não se sentem 

afetados de forma significativa pelo crescimento profissional, os funcionários do Grupo II 

acreditam que este aspecto exerce um grande impacto positivo em sua satisfação e 

produtividade. Em relação ao grupo de gerentes e consultores, constata-se que a maioria dos 

profissionais considera que o crescimento profissional aumenta a produtividade, mas não a 

satisfação. Profissionais de cargos superiores tendem a vincular o crescimento profissional à 

produtividade, mas não à satisfação, talvez porque já estão no topo da empresa e sentem que 

isso melhoraria apenas para a empresa, mas não para eles no dia a dia da vida pessoal. 

 

4.4.15  Trabalho Desafiante 

 

A relação deste aspecto com a motivação foi enfatizada por estudiosos como Fisher 

(2010), Robbins, Judge, Sobral (2010) e Mc Clelland. O gráfico 20 apresenta o aspecto 

motivacional “Trabalho Desafiante” e a percepção valorativa dos três grupos componentes da 

amostra: Analista e Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e Gerente. 
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Gráfico 20: Trabalho Desafiante 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

A maioria dos profissionais componentes do Grupo I considera que o trabalho 

desafiante aumenta a satisfação e a produtividade. O mesmo pode ser verificado para o Grupo 

II, porém em maior intensidade. Já para o Grupo III, os resultados são inconclusivos.  

 

4.4.16  Vida Pessoal 

 

O trabalho de Rigby, Ryan (2018) ressalta a importância deste aspecto para a 

satisfaçao e produtividade no trabalho. O gráfico 21 apresenta o aspecto motivacional “Vida 

Pessoal” e a percepção valorativa dos três grupos componentes da amostra: Analista e 

Vendedor; Supervisor e Executivo de Venda e Consultor e Gerente. 

4 

5 

#N/D 

4 

5 

#N/D 

I: Analista e Vendedor II: Supervisor e Executivo
de Vendas

III: Consultor e Gerente

TRABALHO DESAFIANTE 

Satisfação Produtividade



71 
 

 

 

Gráfico 21: Vida Pessoal 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Para o Grupo I, os resultados revelam que a maioria acredita que a vida pessoal está 

relacionada à satisfação no trabalho, mas não afeta a produtividade. Em relação ao Grupo II, o 

gráfico mostra que os profissionais consideram que este aspecto eleva a satisfação e a 

produtividade. A maior parte dos profissionais do Grupo III considera que a vida pessoal está 

fortemente relacionada à produtividade, mas não à satisfação.  

 

4.5 PROPOSTA DE PRÁTICAS PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE 

 

4.5.1 Seleção dos aspectos motivacionais críticos 

 

O plano de ação para a melhoria foi definido considerando a revisão de literatura, as 

práticas vigentes da empresa objeto de estudo (quadro 9) e a análise crítica dos resultados das 

entrevistas que relaciona o impacto dos aspectos motivacionais na produtividade por grupo de 

trabalhadores (tópico 4.4). Destaca-se que os resultados relacionados ao Grupo III não foram 

considerados na proposição do plano de ação por serem inconclusivos em função do número 

de respostas.  

 A seleção dos aspectos motivacionais críticos foi estabelecida considerando a escala 

Likert adotada na pesquisa e a análise dos resultados das entrevistas. Os aspectos 

motivacionais que otiveram  pontuação menor ou igual a 3 (escala de 1 a 5) referente ao Nível 

5 5 

#N/D 

3 

5 5 
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Vendas
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de Satisfação e o Nível de Impacto na Produtividade foram definidos como críticos e, 

consequentemente, foram propostas práticas para melhoria na produtividade dos 

trabalhadores. O quadro 9 apresenta, de maneira sintetizada, a pontuação de cada aspecto de 

acordo com o questionário e os organiza por ordem decrescente de pontuação. 

 

Quadro 9: Pontuação dos Aspectos Motivacionais 

 
Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

 O Gráfico 22 apresenta a pontuação dos aspectos motivacionais estudados de maneira 

comparativa. 

 

 

Gráfico 22: Pontuação dos aspectos motivacionais (Gráfico comparativo) 

Satisfação Produtividade Satisfação Produtividade

Liderança 5 5 5 5 20 7,1%

Condição do Ambiente 

de Trabalho
4 5 5 5 19 6,8%

Relações Interpessoais 4 5 5 5 19 6,8%

Responsabilidade 5 4 5 5 19 6,8%

Desenvolvimento Pessoal 4 4 5 5 18 6,4%

Políticas Empresariais 4 4 5 5 18 6,4%

Promoção 3 5 5 5 18 6,4%

Reconhecimento 3 5 5 5 18 6,4%

Remuneração e Benefícios 4 5 4 5 18 6,4%

Segurança do Trabalho 5 3 5 5 18 6,4%

Trabalho Desafiador 4 4 5 5 18 6,4%

Vida Pessoal 5 3 5 5 18 6,4%

Autonomia 2 4 5 5 16 5,7%

Crescimento Profissional 3 3 5 5 16 5,7%

Capacitação e Treinamento 4 4 4 3 15 5,4%

Horário de Trabalho 3 4 3 2 12 4,3%

Grupo I Grupo  IIAspectos 

Motivacionais

Pontuação

Total
%
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                                                                Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

O Quadro 10 apresenta as práticas propostas  para cada aspecto considerado crítico 

com o objetivo de elevar a satisfação e a produtividade dos funcionários. 

 

Quadro 10:  Proposição de práticas para os aspectos motivacionais 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2018)  

Aspectos 

Motivacionais Críticos

Necessidade de 

Melhoria

Relação com as 

Práticas Vigentes
Práticas Motivacionais Descrição

Promoção Grupo I
1 Prática para os 

Grupo I

Avaliação de Desempenho 

180º 

Trata-se de uma avaliação de desempenho bilaterial           

( Colaborador e Gestor direto), com objetivo de 

alinhamento das metas e da tomada de decisão quanto a 

promoção dos vendedores e analistas.

Reconhecimento Grupo I
1 Prática para os 

Grupos I, II e III

Programa Destaque 

Funcionário Mês

Reconhecer os funcionários de acordo com a sua 

produtividad por meio da divulgação nas mídas internas 

(Mural jornal, intranet, site da JTI entre outros). Bem 

como a entrega de um prêmio pelo gestor imediato em 

cerimônia organizada pelo RH.

Segurança do Trabalho Grupo I
1 Prática para o 

Grupo I

Programa de Saude e 

Segurança no Trabalho

Sensibilizar e conscientizar os funcionários e visitantes 

quanto aos aspectos de saúde, segurança do trabalho 

considerando as normas regulamentadoras pertinentes.

Vida Pessoal Grupo I
Inexistência de 

Prática

Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho

Identificar as atividades que remetem a satisfação pessoal 

de cada colaborador e relacionar o atendimmento das 

metas com benefícios específicos.

Autonomia Grupo I
Inexistência de 

Prática
Campanha Mais Autonomia

Estabelecer uma campanha para motivar os 

colaboradores à discutir e analisar os processos 

relacionados a rotina de trabalho.

Crescimento 

Profissional
Grupo I

Inexistência de 

Prática
Programa de Mentoring

Implementar um programa de Mentoring, ou seja, cada 

funcionário terá um mentor (um nível acima da hierarquia) 

para identificar as dificuldades e orientar, visando o 

crescimento profissional.

Capacitação e 

Treinamento
Grupo II

2 Práticas para os 

Grupos I, II e III

Portal de Gestão do 

Conhecimento

Criar um portal de gestão do conhecimento que permita o 

registro de lições aprendidas, novas ideias e pontos de 

atenção identificados no trabalho. Bem como, viabilizar o 

oferecimento de cursos de curta duração online ou à 

distância(EAD).

Horário de Trabalho Grupo I e II
1 Prática para os 

Grupos I, II e III

Programa de Compensação 

de Horas

Estrutuar um modelo de controle de banco de horas 

permitindo que as horas acumuladas sejam compensadas 

conforme acordo entre as partes.

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE PROPOSTAS DE MELHORIAPARA A PRODUTIVIDADE
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5  CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

No cenário atual, as organizações estão inseridas em ambientes altamente complexos e 

competitivos. O que pode ser justificado pelo ritmo exponencial do desenvolvimento 

tecnológico, da globalização que leva a concorrência para um nível global, por uma sociedade 

conectada e exigente e por pressões socioamientais. Neste contexto,  o capital humano assume 

um papel cada vez mais central para o sucesso das empresas em detrimento do modelo 

Fordista do início do século passado. 

 Mergulhanda neste ambiente, a presente pesquisa buscou descobrir, em um primeiro 

momento, quais os aspectos que estão relacionados com a satisfação e a produtividade dos 

funcionários no ambiente de trabbalho. Neste sentido, por meio de uma revisão da literatura, o 

estudo apresentou 16 aspectos motivacionais que podem impactar o desempenho dos 

trabalhadores.  

 Os achados demonstraram que não são poucos os pesquisadores que apontam para a 

importância da gestão do capital humano nas organizações no sentido de tornar as pessoas 

mais satisfeitas e produtivas no ambiente empresarial. Seguindo esta linha, também não foram 

poucos os autores que buscaram entender quais as relações e aspectos estão inseridos neste 

contexto,o que reforça a importância da presente pesquisa. 

 Em um segundo momento, o trabalho volta-se para um estudo de caso em uma 

empresa do setor de varejo. Na primeira fase desta etapa da pesquisa buscou-se entender quais 

as percepções dos colabores em relação aos aspectos motivacionais encontrados na literatura. 

Na segunda fase do estudo de caso foram propostas práticas de GRH para a melhoria da 

satisfação e produtividade dos colaboradores.  

 Esta fase do trabalho serve ainda para validar os achados da literatura em um caso 

prático. Os resultados encontrados através da aplicação dos questionários demonstraram, em 

um contexto real, que os colaboradores são afetados, no que diz respeito a sua satisfação e 

produtividade, pelos aspectos motivacionais apresentados aos mesmos. Por outro lado, a 

empresa estudada também adotava políticas empresariais neste sentido, o que reforça esta 

constatação. 

 Por fim, as práticas organizacionais propostas para a empresa estudada servem para 

este contexto específico. Para a proposição de práticas em outra organização recomenda-se 

novos estudos. Para o Grupo III, devido a pequena taxa de resposta do questionário, nenhuma 

prática foi proposta, o que poderia ser realizado por meio de uma nova pesquisa. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Apresentação 

Questionário sobre Análise dos Impactos dos Aspectos Motivacionais para a Produtividade 

aplicado aos colaboradores da empresa SUKI, ocupantes dos cargos ligados diretamente a 

atividade fim do negócio, vendas.  

Os resultados darão embasamento à pesquisa desenvolvida pela mestranda Aryel Cruz 

França (Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão/LATEC) 

 

Instruções para preenchimento 

1- Para cada pergunta, dê apenas uma resposta. 

2- No Bloco 3, você deverá escolher a pontuação (1 – 5) que melhor reflita sua percepção em 

relação ao Aspecto Motivacional, levando em consideração: 

- o Nível de Importância (ponderação) do aspecto motivacional,  

- o Nível de Impacto do Aspecto Motivacional na Produtividade. 

- Legenda: 1 (muito baixo), 2 (baixo), 3 (intermediário), 4 (alto) e 5 (muito alto); 

3- Não coloque seu nome no formulário. 

4- Caso considere necessário, é possível realizar algum comentário sobre as perguntas ou as 

respostas ao final do questionário. 

5- Será guardado total sigilo da identidade do pesquisado. 

 

Bloco 1 - Dados Pessoais 

1- Gênero: 

(  ) Feminino  

(  ) Masculino 

2- Faixa etária: 

(  ) 18-30 anos    

(  ) 31-40 anos 

(  ) 41-50 anos   

(  ) acima de 51 anos 

3- Escolaridade: 

(  ) Ensino médio  

(  ) Superior  

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 
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Bloco 2 - Dados Funcionais 

1- Vínculo do setor de trabalho: 

(  ) Analista 

(  ) Vendedor 

(  ) Supervisor 

(  ) Executivo de Vendas e Trade 

(  ) Consultor 

(  ) Gerente 

2- Tempo de trabalho: 

(  ) menos de 1 ano  

(  ) de 2 a 5 anos 

(  ) de 6 a 10 anos      

(  ) de 11 a 20 anos  

(  ) mais de 21 anos 

 

Bloco 3 –Diagnóstico do Impacto dos Aspectos Motivacionais na Produtividade           

 

Na sua visão como colaborador, qual pontuação você atribui aos seguintes aspectos? 

      

  

 

 

Outros Aspectos Motivacionais e / ou Considerações adicionais (caso necessário): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada. 

Aryel Cruz França 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

TRABALHO DESAFIANTE

RESPONSABILIDADE

AUTONOMIA

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

CRESCIMENTO PROFISSIONAL

LIDERANÇA

POLITICAS EMPRESARIAIS

CONDIÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

RECONHECIMENTO PROFISSIONAL E STATUS

PROMOÇÃO

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO

HORÁRIO DE TRABALHO

SEGURANÇA NO TRABALHO

VIDA PESSOAL

ASPECTOS MOTIVACIONAIS Nível de Satisfação
Nível de Impacto na 

Produtividade

Pontuação


