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RESUMO 
 

A Orla de Copacabana é uma imagem simbólica da cidade do Rio de Janeiro 
que atrai e encanta turistas e moradores. Durante toda a sua extensão existem 
diversos restaurantes para atender com excelência todo o público. Nesses 
estabelecimentos, existe uma peça chave para que todo seu funcionamento ocorra 
de forma eficiente: o gerente. O presente trabalho se propõe a descobrir os 
principais fatores que desmotivam os gerentes desses restaurantes, a fim de 
esclarecer se estes fatores implicam em um ambiente laboral de sofrimento, capaz 
de fazê-los perder o encanto com o trabalho. Para obter as informações necessárias 
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os gerentes dos restaurantes, no 
qual foi identificado que a remuneração, a carga de trabalho e os conflitos são os 
principais motivos de desmotivação desses profissionais.  

 

Palavras-chave: Restaurante. Desmotivação. Gerente. Rio de Janeiro. 

 

ABSTRACT 

 

 The Orla de Copacabana is a symbolic image of the city of Rio de Janeiro that 
attracts and enchants tourists and locals. Throughout its extension there are several 
restaurants to meet with excellence the whole public. In these establishments, there 
is a key person so that all its operation occurs efficiently: the manager. The present 
work aims to discover the main factors that discourage the managers of these 
restaurants, in order to clarify if these factors imply in a labor environment of 
suffering, able to make them lose the charm with the work. To obtain the necessary 
information, semi-structured interviews were conducted with restaurant managers, 
where it was discovered that pay, workload and conflicts are the main reasons for the 
discourage of these professionals. 
 

Key-words: Restaurant. Discourage. Manager. Rio de Janeiro.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os restaurantes, desde sua invenção, receberam públicos com intenções 

diferentes. No começo, as pessoas buscavam apenas satisfazer sua carência por 

alimento e não buscavam atendimento de qualidade. Com o passar do tempo os 

restaurantes começaram a ficar mais sofisticados, sendo lugares para encontros 
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entre grandes personalidades e até mesmo a realeza. Atualmente, existem diversas 

categorias de restaurantes para receber todo tipo de público.  

As características de serviço e atendimento dentro dos restaurantes mudaram 

durante a história e nos dias atuais existem diversos tipos, porém, sempre houve 

uma figura central que é responsável pelo bom funcionamento do empreendimento: 

o gerente. No começo, os próprios donos dos locais faziam esse papel de gerente, 

sem grandes preocupações com as funções que o cargo exigia. O gerente que atua 

neste segmento acumula muitas funções, entre elas, gerir e motivar sua equipe, 

fazer o papel de gestão de pessoas, sendo responsável por todo o recrutamento e 

seleção dos funcionários, pelo treinamento, e quando necessário, a demissão. O 

gerente também precisa entender todo o funcionamento do local de trabalho, desde 

realizar compras até os preços que precisam ser reajustados de acordo com o 

mercado, ou seja, administrar os recursos materiais e financeiros. O gerente tem 

contato direto com todas as pessoas que passam por seu empreendimento, o dono 

do estabelecimento, clientes internos (funcionários) e os clientes externos.  

Para dar conta de todo esse trabalho é fundamental que o gerente não esteja 

insatisfeito ou desmotivado com seu trabalho, portanto, para ajudar a compreender 

os motivos que podem desmotivar esse funcionário foi escrito este artigo. O objetivo 

central deste trabalho, foi identificar os principais fatores que desmotivam os 

gerentes dos restaurantes da orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Neste trabalho 

optou-se por adotar o método qualitativo. Em uma pesquisa de campo, com os 

gerentes dos restaurantes, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

perguntas sobre o ambiente de trabalho, dados profissionais dos entrevistados e a 

relação deles com o trabalho.  

No começo do estudo acreditava-se que existiam diversos motivos para a 

desmotivação dos gerentes de restauração, devido a uma ideia imprecisa sobre o 

mercado de trabalho, as dificuldades encontradas atualmente como, por exemplo, se 

encaixar nos padrões estabelecidos, em que é esperado que os empregados 

estejam cada vez preparados. Leituras de Dejours (2007) e Gaulejac (2007) sobre 

sofrimento no trabalho, psicodinâmica do trabalho e gestão como doença social 

indicava que os gerentes, por passarem por intensas pressões, estariam no índice 

de pessoas desmotivadas. Em pesquisas e leituras sobre funcionários em cargos de 

grande importância dentro das empresas, é encontrado em sua maioria, pessoas 
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com desgastes psicológicos motivados pelo trabalho, encontrando inclusive artigos 

que falam sobre suicídio causados por pressões e problemas laborais. 

Na realidade investigada, os resultados encontrados demonstram que existem 

três pontos de desmotivação indicados por todos os entrevistados: remuneração, 

carga de trabalho e conflitos. Apesar desses pontos, os gerentes ainda se 

encontram encantados com suas funções e com intenção de continuar em suas 

respectivas empresas.  

Esse artigo entende que a descoberta dos motivos de desmotivação dos 

gerentes é relevante pois pode ajudar a encontrar soluções para melhorar o 

ambiente de trabalho, a saúde e bem-estar do trabalhador, esse que é parte 

fundamental da organização e tem o poder de encantar e mudar a visão dos 

clientes.  

O presente artigo foi estruturado em cinco partes, além desta introdução. A 

primeira seção informa sobre a história dos restaurantes, dos primeiros 

estabelecimentos criados até a chegada deles ao Brasil, discutindo as mudanças e 

importância dos atendimentos prestados. A segunda seção disserta sobre o 

ambiente de trabalho do mercado atual, destacando o sofrimento laboral. Na terceira 

seção é tratado o conceito de motivação e sua implicação na vida dos trabalhadores. 

Em seguida, na quarta seção, é explicada a metodologia utilizada, além da 

discussão a partir da análise dos resultados. Por fim, na quinta e última seção, são 

apresentadas as considerações finais do artigo. 

1 BREVE HISTÓRICO SOBRE OS RESTAURANTES 

1.1 A invenção dos restaurantes 

 

A história dos restaurantes se confunde com a história da própria civilização 

humana. Desde a Roma antiga, existem vestígios de uma taverna1 que fornecia 

comida e vinho aos viajantes que, longe de suas casas, não tinham condições de 

preparar suas próprias refeições. Segundo o dicionário Michaelis2, restaurante é 

definido como “casa onde se servem refeições ao público, mediante pagamento”. 

Essa definição é moderna e que leva em conta a alimentação comercial3, porém, em 

                                                             
1 Casa comercial onde se vendem bebidas a varejo. (FRANCO, 2011) 
2 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=G9eDZ>. Acesso em: 10 set 2016 
3  Caracteriza-se pela conquista do consumidor em todos os momentos, uma vez que ele não tem 
obrigatoriedade de realizar suas refeições nestes estabelecimentos (PROENÇA et al., 2005). 
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um dicionário francês do século XVIII a palavra restaurante está definida como um 

preparo alimentar ou remédio que serve para restaurar as forças de enfermos e 

pessoas debilitadas (SPANG, 2003).  

 Paris era o lar de muitos comerciantes de alimentos e bebidas, estes por sua 

vez, dividiam-se em guildas4. Após o fim desse tipo de negócio e instituição do livre 

comercio, em 1765, um vendedor de sopas parisiense, chamado Mathurin Roze de 

Chautoiseau, também conhecido como Boulanger, abriu um estabelecimento que 

preparava caldos ditos restauradores e surgiram os “restaurateurs”5. O nome 

atribuído por ele a esse tipo de estabelecimento passou a caracterizar todos os 

outros estabelecimentos que surgiram na França naquele período e revolucionou o 

serviço de alimentos e bebidas em todo o mundo (SPANG, 2003). 

 A partir desse momento, segundo a autora, surgiram várias casas com 

cardápios mais elaborados e ambientes e serviços bastante requintados. Mas a casa 

que realmente lançou as bases para o aparecimento dos restaurantes modernos foi 

a Grande Taverne de Londres, aberta pelo chef Antoine Beauvilliers, no ano de 

1782. Foi ele que introduziu a novidade de trazer a lista dos pratos disponíveis em 

uma carta denominada menu e também foi o primeiro a servi-los em pequenas 

mesas individuais, durante um horário pré-determinado. 

 Ainda na Europa, Ceasar Ritz, ícone da hotelaria moderna, contribuiu para 

modificar comportamentos e trouxe consigo os serviços detalhados e sofisticados 

que atraiam duquesas e condessas às suas festas especiais promovidas no Grand 

Hotel de Lucerna. Ritz juntamente com o Chef Escoffier uniu cardápios divinos a 

serviços de qualidade (DAVIES, 2001). 

A partir das mudanças ocorridas nas empresas de restauração, que um dia 

serviram apenas como forma de suprir a carência de alimento, existem os 

restaurantes que hoje são locais de encontros para todos os tipos de público.  

1.2 Os restaurantes no Brasil e a importância de um bom atendimento 

 No Brasil, os restaurantes surgiram depois de 1900 e as cidades que 

abrigaram os primeiros restaurantes foram Rio de Janeiro e São Paulo. O setor de 

restauração no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

                                                             
4 Corporações fechadas de auxilio mútuo entre operários, artesãos, negociantes e artistas que 
possuíam apenas uma especialidade culinária. 
5 Restaurateur: proprietário de restaurante (restaurant). Larousse. Dicionário Francês-Português. 
France. 1997 (p. 397). 
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(ABRASEL)6 representa atualmente 16% do total das empresas brasileiras, ou seja, 

mais de um milhão de estabelecimentos no país. Em outras palavras, há em média 

180 bares e restaurantes para cada cidade do país, sendo responsáveis por uma 

grande parte da renda em serviços e um dos principais empregadores, empregando 

seis milhões de pessoas em todo o território nacional.  

Apesar do grande número de estabelecimentos de restauração no país e no 

mundo, Davies (2001, p. 49) diz que “noventa por cento ou mais dos restaurantes 

que abrem são forçados a fechar suas portas em um prazo de cinco anos”. Essa 

estatística ocorre porque os empresários do ramo, muitas vezes donos de empresas 

familiares e desconhecendo as mudanças que ocorrem no mercado e na sociedade, 

acreditam que uma boa receita é capaz de segurar o sucesso do negócio.  

 Controlar as atividades deste tipo de negócio é muito mais complexo do que 

produzir uma culinária de excelência. Com as mudanças no cotidiano, o consumidor 

ficou mais exigente e, segundo a ABRASEL, pontos como decoração, infraestrutura 

e serviço influenciam na escolha do cliente. As empresas precisam entender a 

transformação dos hábitos do consumidor e ajustar seus planos à nova realidade.  

 É preciso que os empreendimentos possuam equipes integradas para receber 

o público, nativos ou turistas, oferecendo o melhor atendimento possível. Os 

gestores precisam buscar formas de se diferenciarem competitivamente investindo 

na qualidade da prestação de serviços e dando maior importância ao capital 

humano, ou seja, habilidades, comportamentos, energia pessoal e tempo que as 

pessoas possuem e estão dispostas a investir na empresa (DAVENPORT, 2001). O 

funcionário tem a capacidade de comandar a qualidade do atendimento, gerando ou 

não a satisfação do cliente (SILVA, 2001). Ainda segundo Silva (2001), a perda de 

um bom funcionário causa implicações negativas para a organização. 

Entendendo que o Brasil é um país famoso por sua culinária e por seu povo 

prestativo, faz parte dos restaurantes manter a imagem positiva perante o público 

nativo ou turistas. Capacitar os funcionários para um atendimento de excelência 

garante a satisfação dos clientes e o sucesso da empresa.   

                                                             
6 Disponível em: 
http://www.abrasel.com.br/noticias/3164-07012015-bares-e-restaurantes-sao-a-alavanca-do-brasil-
empreendedor.html 
Acesso em: 11 set 2016 
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2 O CAPITAL HUMANO NOS AMBIENTES LABORAIS 

2.1 Os modelos de gestão e o novo cenários das organizações 

Durante toda a história, os consumidores dos restaurantes mudaram de perfil 

e de comportamento, acompanhando a evolução dos estabelecimentos. Não só o 

modo de se portar nos empreendimentos de restauração mudou, afinal todo o 

comportamento da sociedade está em constante mudança motivada pelo 

desenvolvimento dos modos de produção capitalista.  

Na virada do século XX, o Taylorismo introduziu, nos grandes centros 

industriais, a Teoria da Organização Cientifica do Trabalho (OCT), que acreditava na 

maximização da eficiência como a melhor forma para aumentar os rendimentos. 

Taylor, conhecido como “pai da Administração Cientifica” criou o estudo dos tempos 

e movimentos, que servia para descobrir qual a melhor forma de realizar uma tarefa 

no menor tempo. Os trabalhadores que antes sofriam com estímulos negativos no 

trabalho, ou seja, a demissão, no taylorismo eram recompensados financeiramente 

por peça que produziam, acreditando que o incentivo financeiro era a melhor forma 

de motivação de funcionários (MAXIMIANO, 2012). 

Em 1914, o Fordismo revolucionou as grandes fabricas de produção em 

massa com sua forma de administrar o trabalho. Assim como no Taylorismo, Henry 

Ford acreditava na racionalização do trabalho, no controle como forma de disciplina, 

no trabalhador alienado que executava os processos e no monopólio do 

conhecimento nas mãos da gerência. No Fordismo foi criada a cultura do consumo, 

ou seja, o trabalhador ganhava um pouco mais e tinha uma carga de trabalho 

menor, dando a ele a possibilidade de consumir aquilo que ele mesmo produzia, ou 

seja, esse modelo controlava a vida do trabalhador fora do ambiente de trabalho e 

monopolizava o capital (MAXIMIANO, 2012). 

Outro modelo de gestão de grande importância foi o Toyotismo, criado em 

1970, no Japão. Esse modelo trouxe a automação e nele era fabricado apenas o 

necessário para cobrir a demanda, diminuindo os estoques, diferente 

comportamento do Taylorismo e do Fordismo em que havia muito desperdício. Outra 

diferença do Toyotismo é a sua forma de lidar com capital humano da empresa. Na 

tentativa de capturar o pensamento do trabalhador, era dado maior autonomia e 

flexibilidade. Para controlar seus colaboradores não utilizava apenas a remuneração 

como fator motivacional, e sim símbolos, cerimonias, a própria cultura 
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organizacional, fazendo com que o trabalhador se sentisse parte da organização. 

(MAXIMIANO, 2012). 

Comparando o trabalho do século XIX, que envolvia o chão de fábrica, até as 

linhas de montagem que possuíam um caráter mecanicista, como dos modelos 

citados anteriormente, o trabalho contemporâneo pode parecer ser mais 

humanizado. O mercado de trabalho atual é caracterizado por seus contratos 

temporários, flexibilização e execução de projetos e possui dois lados. Um lado que 

oferece ao colaborador condições para desenvolvimento e progresso pessoal e 

outro que implica em opressão e exploração do funcionário. 

No novo cenário das organizações, quando a relação entre o trabalho, família 

e saúde é levada em consideração como essencial para melhorar a qualidade de 

vida do colaborador, o desgaste do indivíduo é menor dentro da empresa, 

minimizando o sofrimento. Por outro lado, pontos como retrabalho, erros, problemas 

com equipamentos e com o local de trabalho, clima organizacional ruim, entre outros 

fatores podem fazer do espaço laboral um local de constante sofrimento 

(FERREIRA, MENDES, 2001). 

Acredita-se que o fato dos trabalhos que dependiam de muita força bruta 

terem sido reduzidos devido ao aumento da modernização, fizeram o sofrimento 

diminuir nas organizações. Essa afirmação nos leva a pensar que o sofrimento físico 

diminuiu, porém, motivos para o sofrimento mental se intensificaram. Atualmente os 

trabalhadores temem não estarem à altura das imposições organizacionais (horário 

e ritmo de trabalho, formação, experiência, adaptação a cultura organizacional etc), 

(DEJOURS, 2007). 

O trabalhador, que um dia foi instruído para ser altamente especializado, hoje 

em dia precisa ter a capacidade de lidar com alguns elementos do trabalho 

contemporâneo como, por exemplo, ser todo tempo sugestionado a desenvolver 

novos talentos para que esteja adequado as exigências atuais, que por muitas vezes 

não zelam por sua saúde mental. Por vezes, o funcionário está predisposto a sofrer, 

pois ele não acompanha ou acredita não acompanhar esse novo ritmo e se sente 

constantemente desqualificado, desacreditando inclusive na sua experiência, dando 

ao colaborador a sensação de incapacidade constante (HELOANI, LANCMAN, 

2004). Além do sofrimento causado por questões sobre competências e habilidades, 

o trabalhador também enfrenta questões ligadas as pressões sociais do trabalho 

(SENNETT, 2006). 
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Os locais de trabalho deveriam atender as necessidades e funcionar como 

fonte de prazer para os colaboradores, que nos dias atuais sofrem com pressões 

mais do campo psicológico do que físico, pois, as cobranças do mercado de trabalho 

atual são feitas de forma sutil, porém, não deixam de ser intensas.  

2.2 O sofrimento laboral  

Para controlar o comportamento dos colaboradores dentro das organizações 

e tentar diminuir as causas de sofrimento, existe o setor de gestão de pessoas. De 

acordo com Dutra (2002, p. 17), classifica-se gestão de pessoas como “um conjunto 

de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a 

organização e as pessoas para que ambos possam realizá-las ao longo do tempo”. 

O setor que já possuiu outros nomes desde que foi instituído nas empresas, 

apresentava como objetivo administrar a relação entre empresa e empregado, 

alinhando os objetivos de ambas as partes. Atualmente, o objetivo continua o 

mesmo, porém, a visão que se tem sobre as pessoas dentro das organizações é 

mais humanizada, ainda que seja só no discurso, ou seja, as pessoas são tratadas 

como parceiras do negócio e não apenas como recursos a serem administrados pela 

empresa (GAULEJAC, 2007. RIBEIRO, 2005).  

Ainda que exista o controle feito pelo de setor de gestão de pessoas é difícil 

identificar o sofrimento do trabalhador. Levando em conta que o ser humano não é 

uma máquina previsível que qualquer pessoa é capaz de controlar, não existe total 

certeza ao lidar com o capital humano (MOTTA E VASCONCELOS, 2009). A 

psicodinâmica do trabalho7 acredita que o corpo cria mecanismos de defesa para 

omitir o sofrimento. Por conta desses mecanismos o trabalhador pode apresentar 

estado de normalidade ainda que esteja em processo de sofrimento psíquico 

(DEJOURS, 2007). 

O sofrimento no trabalho é considerado por Dejours (2007) patogênico, ou 

seja, pode diretamente ou indiretamente provocar uma doença, porque ainda que o 

trabalhador esteja esgotado, ele continua a trabalhar para cumprir suas metas e isso 

debilita o aparelho mental e psíquico do indivíduo.  

No Taylorismo, o setor de gestão de pessoas era formado pelo capataz que 

fazia o controle dos funcionários, ou seja, o medo era o mecanismo disciplinar. No 

                                                             
7 Disciplina clinica que tem na relação entre trabalho e saúde mental (DEJOURS, 2004). 
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Toyotismo a própria automação introduzida pelo modelo era capaz de acompanhar e 

controlar o trabalho do funcionário de uma forma rápida e eficaz. Dentro das 

organizações modernas, com a mudança de pensamento das empresas e do 

comportamento dos funcionários, os instrumentos utilizados para o controle são 

mais sutis, implícitos, além de minuciosos, altamente disciplinados e flexíveis 

(SOBOLL, FERRAZ, 2014). Um dos mecanismos de controle utilizado para dominar 

o colaborador é o sequestro da subjetividade.  

O sequestro da subjetividade dentro das organizações acontece quando a 

empresa tenta controlar a consciência do indivíduo, quanto ao seu comportamento 

no local de trabalho (FARIA, MENEGHETTI, 2007). Como forma de ser aceito nos 

padrões da organização o trabalhador deixa que sequestrem sua subjetividade em 

prol dos objetivos organizacionais. Segundo Soboll e Ferraz (p. 59) “o trabalhador 

considera a empresa parte de si mesmo, transferindo sua identidade para a 

identidade da organização”. 

O trabalhador nem participa ou entende que teve sua subjetividade 

sequestrada, e como se diz popularmente, “veste a camisa da empresa”. Ele doa 

todo seu potencial de trabalho, por muitas vezes sacrifica sua vida pessoal, para que 

os objetivos organizacionais sejam atendidos, acreditando que será recompensado.  

No passado a recompensa monetária era a forma mais comum de premiar um 

funcionário, acreditava-se que era a melhor forma de motivar alguém. Atualmente o 

reconhecimento e a valorização do trabalho são formas não remuneradas de 

recompensar alguém. O reconhecimento é um agente motivacional, sendo capaz de 

transformar o sofrimento em prazer afastando assim a possibilidade da perda do 

sentido no trabalho, o que pode levar à patologia (MENDES, 2011; FREITAS, 2010; 

ROBBINS 2005). Para Dejours (2007 p. 34) “quando a qualidade do meu trabalho é 

reconhecida, também meus esforços, minhas angustias, minhas dúvidas, minhas 

decepções, meus desânimos adquirem sentido”.  

O sofrimento laboral acontece quando o trabalho se torna algo fundamental 

na vida do trabalhador, interferindo em outros espaços da vida deste indivíduo. Ele 

considera os objetivos organizacionais como seus objetivos pessoais e não mede 

esforços para alcança-los, podendo assim, desenvolver patologias. 
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3 A MOTIVAÇÃO 

O mercado de trabalho atual é competitivo e globalizado, as empresas sofrem 

pressões que logo são depositadas nos funcionários, que se sentem 

sobrecarregados e desmotivados tentando se ajustar as novas demandas do 

mercado, que por muitas vezes não zela por sua saúde mental (ROBBINS, 2005. 

GAULEJAC, 2007). Esse mesmo colaborador possui estímulos externos e internos 

que provocam impulsos para que o mesmo realize ações e busquem metas. Esses 

impulsos podem ser compreendidos como motivação. (MARRAS, 2000).  

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

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de 

uma determinada meta”. Para o autor, a intensidade é a quantidade de esforço que 

o funcionário despende, um esforço que precisa estar alinhado aos objetivos da 

organização, e que exista a persistência para continuar na tarefa até que o objetivo 

seja realizado.  

Nos empreendimentos de restauração, os gerentes, precisam ser lideres 

capazes de motivar e reconhecer o trabalho de seus funcionários para que todos 

trabalhem em prol dos objetivos da empresa e consigam realizar os objetivos 

individuais (SOBOLL, FERRAZ, 2014). Além disso, possuem grande 

responsabilidade em seus cargos, precisam ser criativos, controlar e desenvolver os 

processos operacionais, conhecer a equipe e minimizar os conflitos individuais e do 

grupo, administrar as compras e contas do estabelecimento, estar disponível para 

dúvidas e reclamações dos clientes, entre outras funções que podem lhe causar 

estresse e desmotivação, provocando o seu desligamento da empresa (GAULEJAC, 

2007). 

A motivação laboral, entende que o melhor a ser feito é encontrar maneiras 

de fazer o trabalhador se realizar no trabalho. Se, como abordado anteriormente, o 

gerente é capaz de fomentar o crescimento da empresa ou de levar a mesma ao 

fracasso, é importante que esse indivíduo seja motivado e trabalhe com satisfação. 

Para que isso ocorra é necessário que ocorra o “envolvimento dos funcionários”. 

Esse termo é entendido por Robbins (2005 p. 164) como “processo participativo que 

utiliza toda a capacidade dos funcionários e tem por objetivo estimular um 

comprometimento crescente com o sucesso da organização”. A técnica de utilizar 

esse envolvimento dos funcionários, ou seja, dar a eles maior autonomia no seu 
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trabalho pode desenvolver também a motivação, deixando-os mais produtivos e 

satisfeitos com o emprego.  

Além do envolvimento, Robbins (2005) aborda mais dois pontos importantes 

que podem ajudar na motivação do funcionário do mercado atual: horário flexível e 

remuneração variável. Robbins (2005) entende que o horário flexível claramente é 

considerado um benefício para os funcionários. Ele alega que horários mais livres 

podem causar “redução do absenteísmo, aumento da produtividade, a redução de 

gastos com horas-extras, a diminuição da hostilidade em relação à chefia, a redução 

dos congestionamentos de transito nos locais de trabalho, a eliminação da falta de 

pontualidade e o aumento da autonomia e de responsabilidades dos funcionários, o 

que pode levar ao aumento da satisfação” (p. 169).  

Os programas de remuneração variável acontecem baseados no 

desempenho do funcionário. Ele possui vantagem para o empresário, já que 

transforma custos fixos em custos variáveis, reduzindo as despesas se o lucro 

diminuir. Ela pode ser entendida como reconhecimento para o funcionário, que vai 

entender que seu trabalho será recompensado e buscará sempre um melhor 

desempenho para que sua remuneração aumente. O funcionário que alcançar uma 

boa remuneração variável a partir de seu esforço servirá de exemplo para os 

demais, o que acarretará um grande número de envolvidos para alcançar o objetivo 

da empresa, que nesse momento, será o mesmo que o do funcionário.  

É preciso compreender que a motivação é individual e não é possível motivar 

ninguém diretamente, apenas entender o que o indivíduo almeja e se esforçar para 

que o próprio alcance o que é esperado. Para Bergamini (2008, p. 210) “No sentido 

mais amplo, o líder precisa conhecer as expectativas pessoais dos seguidores, 

interpretando para eles a realidade, de tal forma que isso consiga ajudá-los a chegar 

aos objetivos que almejam. ”  

Com base nos conteúdos apresentados, é possível entender que um 

funcionário desmotivado pode dificultar o bom funcionamento de uma organização e, 

se levando em conta, a grandeza que o trabalho de um gerente de restaurante 

possui, em todas as suas funções e responsabilidades, tê-lo desmotivado é quase 

como decretar a ruina da empresa. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

Nesse estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa com objetivo de descobrir 

os fatores que desmotivam os gerentes dos restaurantes da orla de Copacabana. 

Primeiramente houve uma pesquisa bibliográfica sobre alguns tópicos como, por 

exemplo, ambiente de trabalho atual, sofrimento laboral e motivação, utilizando os 

autores Davenport (2001), Dutra (2002), Motta e Vasconcelos (2009), Ribeiro (2005), 

Ferreira e Mendes (2001), Sennett (2006), Faria e Meneghetti (2007), Dejours 

(2007), Mendes e Araújo (2011), Maximiano (2012), Soboll e Ferraz (2014), Gaulejac 

(2007) e Robbins (2005). Ainda na pesquisa bibliográfica realizou-se uma breve 

síntese da história dos restaurantes baseado em Spang (2003).  

 Para a pesquisa de campo, foram descartados os restaurantes temáticos e os 

quiosques da orla, pois apresentavam organogramas diferenciados não sendo 

interessantes para a investigação, restando 20 (vinte) estabelecimentos para a 

realização do estudo. Ao final, apenas 8 (oito) gerentes se propuseram a responder 

a entrevista realizada pela autora desse artigo. A entrevista semiestruturada ocorreu 

no local de trabalho de cada participante com um roteiro dividido em três blocos: 

dados do respondente; ambiente de trabalho e o relacionamento do profissional com 

a empresa. Como forma de complementar a entrevista, utilizou-se do método de 

observação durante o processo anterior, no decorrer e posterior a coleta das 

informações. 

 Para iniciar a análise foi construída uma tabela a fim de caracterizar os 

participantes que serão chamados de Entrevistados, de 1 a 8, como forma de 

preservar suas identidades.  

Tabela 1: Identificação dos entrevistados 

Identificação Idade  Sexo Tempo de 

empresa 

Formação 

Entrevistado 1 62 Masculino 23 Ensino 

fundamental 

Entrevistado 2 36 Masculino 3 Técnico em 

administração 

Entrevistado 3 47 Masculino 16 Ensino 

superior em 

administração 
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Entrevistado 4 38 Feminino 8 Ensino médio  

Entrevistado 5 60 Masculino 25 Ensino 

fundamental 

Entrevistado 6 44 Masculino 10 Ensino médio 

Entrevistado 7 55 Masculino 15 Ensino 

fundamental 

Entrevistado 8 35 Masculino 5 Ensino médio 

Fonte: Elaboração própria. 

 Com a finalidade de expor os resultados encontrados, as entrevistas, após 

serem gravadas, ouvidas e transcritas foram analisadas e seus principais elementos 

organizados em três categorias de análise: ambiente de trabalho, fatores de 

desmotivação (remuneração, carga de trabalho e conflitos) e encantamento com o 

trabalho.     

4.1 Ambiente de trabalho 

O ambiente laboral pode ser um local de sofrimento para o trabalhador 

quando, segundo Ferreira e Mendes (2001), existir retrabalho, erros, problemas com 

equipamentos e com o espaço laboral, clima organizacional ruim, entre outros 

pontos.  

Nesta categoria foi observado que o ambiente em que esses gerentes estão 

inseridos é considerado bom por todos e que em sua maioria esse ambiente positivo 

se deve ao fato da boa comunicação entre gerentes e funcionários. Quando 

perguntados sobre o ambiente de trabalho, as respostas eram curtas, porém, 

entusiasmadas. Parece que todos se orgulhavam da comunicação e, principalmente, 

do respeito que havia no estabelecimento.  

 

Bom ambiente, maravilhoso. (...). Temos uma boa comunicação, um 
respeita o outro (Entrevistado 1). 
 
Bom, muito bom, tranquilo, muita amizade, a gente tem entendimento entre 
todos, se respeitar acima de tudo. (...) bem tranquilo, nosso ambiente é 
muito bom. Isso depende muito de mim... Aquilo que chamamos de 
ambiente de trabalho, a política de trabalho, não podemos falar mal do 
outro, não permitimos (Entrevistado 5). 
 
 

Levando em consideração as frases acima e o que Ferreira e Mendes (2001) 

avaliam como os pontos que podem fazer do local de trabalho um local de 
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sofrimento, o clima organizacional das empresas pesquisadas, não é considerado 

um fator desmotivador para os gerentes.   

Outro aspecto que envolve o ambiente de trabalho é a valorização do 

funcionário pela empresa. Em um cargo de gerencia, você precisa estar sempre 

atualizado e pronto para resolver diversas questões, de funcionários, fornecedores e 

clientes, sendo capaz de realizar multitarefas, um exemplo de funcionário do 

mercado de trabalho atual. Quando todo o esforço do colaborador é recompensado, 

pode transformar sofrimento em prazer, como apresenta Mendes (2011), 

melhorando assim o ambiente de trabalho.  

Sinto sim. Porque aqui o patrão dá um valor pra gente, pode não pagar tão 
bem mas pelo menos dá valor e olha pra gente (Entrevistado 1). 

Sim e não. Sim, porque muitas das vezes, qualquer empresa tem isso, a 
gente sempre pede mais da empresa e a empresa sempre pede mais da 
gente, a gente tenta achar um meio termo nisso tudo e nunca consegue 
achar (Entrevistado 2). 

Nos trechos acima é possível analisar que os gerentes acreditam que a 

valorização e o reconhecimento poderiam ser melhores.  

Isso aí é uma questão bem importante porque as vezes tem sempre um 
lado que você acharia que deveria ser mais... Uma das maiores dificuldades 
que tem na empresa é a parte de remuneração, então as vezes a gente 
merece um pouquinho mais (Entrevistado 6). 

Na resposta acima o entrevistado liga valorização a remuneração, no caso, 

não se sente tão valorizado por acreditar que não recebe a remuneração esperada. 

Ao passar dos anos isso pode virar um incomodo e ser a causa de desmotivação e 

desligamento organizacional.  

4.2 Fatores de desmotivação (remuneração, carga de trabalho e conflitos) 

Os funcionários buscam ser tratados como parceiros do negócio e não 

apenas como recursos a serem administrados, como traz Ribeiro (2005), então, 

esperam que as empresas identifiquem os fatores que os motivam ou desmotivam.  

4.2.1 Remuneração 

Como colocado anteriormente, a remuneração é um fator importante para os 

entrevistados e está ligado a valorização do trabalho. Quando questionados sobre a 

importância do salário, eles informaram que é uma forma de motivação e que 

influencia no bom desempenho. 

O salário influencia eu ficar aqui (Entrevistado 3). 
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Com certeza, é um reconhecimento... uma... é tudo... um incentivo, injeção 

de ânimo, uma motivação. E às vezes demora muito isso, você às vezes até 

migra para outra por conta da remuneração. O caso de remuneração é um 

caso, já tem um tempinho que eles não reajustam a gente, mas pela postura 

deles mesmo, por não querer dar (Entrevistado 6). 

Percebe-se de acordo com as falas que a baixa remuneração, ou uma 

remuneração injusta, julgada por eles, é um fator que gera insatisfação e influencia 

na intenção deles de permanecer no trabalho. A remuneração como incentivo ou 

reconhecimento começou com a modelo de gestão taylorista, que acreditava no 

incentivo financeiro como a melhor forma de motivação e em alguns setores se 

mantem até hoje, ainda que existam outras formas não-remuneradas de 

reconhecimento que ajudam na motivação e permanência do profissional 

(MAXIMIANO, 2012). 

Ainda se tratando da remuneração, os gerentes possuem uma visão sobre o 

mercado que atuam e acreditam que a área em que trabalham não possui boa 

remuneração em geral. 

Claro. Nessa nossa área a remuneração não é boa, mas a gente gosta né, 

aí fica, mas tem que melhorar muito ainda (Entrevistado 7). 

Nesse ramo não temos o melhor salário né?! Pode melhorar (Entrevistado 

8). 

Sabendo que a Orla de Copacabana possui um público menor nos meses de 

inverno, os restaurantes poderiam assumir os programas de remuneração variável 

que segundo Robbins (2005) entende que é uma forma de motivação e resolveria 

esse problema com a remuneração sem afetar muito as despesas dos 

estabelecimentos, pois a remuneração variável não é uma despesa fixa e ocorre de 

acordo com o desempenho do funcionário.  

4.2.2 Carga de trabalho 

Para os funcionários, a remuneração está ligada a melhor condição de vida e 

já que a carga de trabalho é tão grande e tira deles o tempo com família e o tempo 

de lazer, eles esperam ser recompensados financeiramente. A carga de trabalho foi 

um assunto mencionado como o maior motivo de desmotivação para os gerentes. 

Quando questionados sobre o que mais desmotiva ou se conseguem conciliar 

família e trabalho as respostas foram as seguintes: 

O trabalho tira muito tempo da família mas eu consigo relacionar um e outro 
(Entrevistado 1). 
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Aqui o que eu mudaria, cara?! Seria os horários, ajeitaria os horários melhor 
(Entrevistado 2). 

As vezes trabalhar no feriado, no final de semana, atrapalhar estar na rua 
ou com a família e curtir (Entrevistado 3). 

Um pouco difícil, nessa profissão nós quase não temos tempo, 
principalmente aos domingos, todos os domingos a gente trabalha 
(Entrevistado 5). 

É um pouco complicado, porque os horários e as folgas não são como você 
quer. Aqui eu trabalho, por exemplo, hoje eu estou dobrando, peguei onze 
horas e só saio meia noite (Entrevistado 6). 
 
A falta de tempo para outras coisas, o trabalho toma todo meu tempo. A 
gente faz o que pode. Às vezes perdemos momentos importantes com a 
família, mas eles entendem (Entrevistado 7). 
 

 

Por mais que eles falem, em alguns momentos, que a família entende, o tom 

de voz dos entrevistados demonstrava insatisfação e perguntados sobre mudanças 

que fariam no trabalho a resposta foi que mudariam o horário. Segundo Dejours 

(2007) o horário e o ritmo de trabalho podem levar ao sofrimento laboral. A falta de 

tempo livre ou para o lazer pode levar ao esgotamento físico e psíquico do 

funcionário, causando assim perdas para a organização. Robbins (2005) acredita 

que horários flexíveis podem ser motivos de satisfação no mercado atual.  

 Os gerentes dos restaurantes precisam doar bastante energia pessoal, 

tempo e habilidades para dar conta de todas as funções que a eles são designadas. 

Então é importante que possuam reconhecimento, uma remuneração considerada 

justa, a possibilidade de uma carga de trabalho menor e um ambiente trabalho 

saudável, sem conflitos. 

4.2.3 Conflitos 

Anteriormente já foi levantado que o ambiente de trabalho não é um fator de 

desmotivação para os gerentes, apesar disso, não deixam de existir conflitos 

pontuais que atrapalham a rotina. É preciso entender que um ponto não contradiz o 

outro, o ambiente laboral pode ser motivador, porém, não existe forma para controlar 

o capital humano a ponto que seus sentimentos e sensações pessoais não 

influenciem no local de trabalho (SENNETT, 2006; MOTTA E VASCONCELOS, 

2009). 

 Falar sobre os conflitos que ocorriam entre os funcionários, foi outro ponto 

que provocou incomodo nos gerentes. Os entrevistados não trataram abertamente 

sobre casos ocorridos, porém, a maioria confirmou que existem conflitos e isso afeta 
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diretamente a motivação. Inclusive, citaram que já pensaram em sair do emprego 

devido aos problemas que ocorrem.  

Sempre há conflitos entre um funcionário e outro, né?! É um reclamando 
porque outro chegou atrasado, outro reclamando porque o serviço do outro 
não foi perfeito. Pensei em sair daqui, porque andou tendo uns atritos meios 
confusos, por conta de relacionamento com funcionários (Entrevistado 1). 
 

Para Sennett (2006), o funcionário enfrenta questões ligadas as pressões 

sociais do trabalho, ou seja, se adaptar ao modo de agir do grupo para não sofrer 

represálias dos colegas, compreender as regras sociais que existem naquele 

ambiente, entre outras questões que podem gerar sofrimento e desmotivação. 

 
Pensei em sair pela desmotivação, as vezes um ou dois companheiros que 

trabalhava no setor não tinha a mesma desenvoltura que você ou ele não 

acatava aquelas coisas que tinha que se fazer ali e achava que era 

merecedor de mais. De diversas formas aquilo ia te dando insatisfação, 

porque você via que trabalhava tanto, se esforçava e a pessoa não estava 

nem aí. As vezes num movimento grande, ela não se importava, saia, ia 

atender o telefone... (Entrevistado 6). 

 

Para o gerente é mais complicado lidar com isso, afinal ele precisa dar o 

exemplo, internalizar as regras e valores da empresa para passar aos seus 

subordinados como se comportar no local de trabalho. No caso dos restaurantes 

investigados os gerentes também cumprem o papel de uma equipe de gestão de 

pessoas, ou seja, tentam alinhar os desejos dos funcionários com os objetivos da 

empresa, buscando minimizar os conflitos e aumentar a motivação entre os 

colaboradores (DUTRA, 2002. BERGAMINI, 2008. SOBOLL, FERRAZ, 2014). 

4.3 Encantamento com o trabalho  

Quando questionados sobre qual a pior função do trabalho eles responderam 

que nenhuma era ruim, que gostavam do que faziam e nesse momento era possível 

ver brilho nos olhos e um sorriso no rosto dos respondentes. Apesar dos fatores de 

desmotivação, existe um encantamento com a área em que trabalham por parte dos 

entrevistados.  

A entrevista continuou e quando questionados sobre o que encantava na área 

de restauração, surgiram respostas como essas:  

É você se relacionar com os clientes, com cada personalidade diferente, 
com os públicos diferentes, e o teu cotidiano é um aprendizado. Você 
sempre vai aprendendo cada vez mais. Não tem nada de rotina. É sempre 
algo diferente (Entrevistado 3). 

O que encanta é o relacionamento com os clientes e tem pessoas que te 
colocam lá no céu... mas tem pessoas que estragam o dia... Tem uma 
senhora que vem sempre aqui, em diversos momentos fui em Aparecida do 
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Norte e trouxe presente, criei um vínculo de amizade com ela, aí teve uma 
vez uma situação de um vinho que eu cobrei porque achei que tivesse 
fazendo o certo e outro companheiro disse que estava errado, ela ficou 
chateada, ela falou que... falou muita coisa... nesse dia eu até chorei... aí eu 
lembrei muito da minha filha e foi o que me deu força para eu continuar o 
dia, entendeu?! Depois eu fui e conversei com o companheiro, que ele tinha 
me detonado para ela. Eu estou te falando a verdade, o que acontece, 
nesse dia eu fiquei profundamente chateado, magoado. Mas tem gente que 
retribui a satisfação...  Tem pessoas que trazem presentes para minha filha, 
sabe?! (Entrevistado 6). 
 
Acho que a falta de rotina, né?! Todo dia acontecem coisas novas. A 
comunicação com os clientes também é muito bom (Entrevistado 7). 
 
A correria do dia a dia, não dá para ficar parado. E o relacionamento com as 
pessoas também (Entrevistado 8). 

 

 

A falta de rotina e o relacionamento com o público foram os pontos mais 

fortes para expressar o encantamento deles com a profissão e a área em que 

atuam. Como visto anteriormente, eles não estão satisfeitos com a remuneração e 

nem com a carga de trabalho, então como ainda conseguem se manterem 

encantados pelo trabalho a ponto de cumprir sua tarefa por tantos anos?  

A maioria dos profissionais trabalha no mesmo local há mais de dez anos e 

não tem a intenção de sair. Para Dejours (2007) eles teriam criados mecanismos de 

defesa, consciente ou inconscientemente, para omitir o sofrimento e superar 

situações difíceis para realizar objetivos que tem ligação com a auto realização.   

 Como relatado pelos funcionários, todos começaram em cargos operacionais, 

como ajudante de cozinha ou copeiro e foram crescendo, já estão há bastante 

tempo na mesma empresa e atualmente possuem um cargo de gestão que implica 

numa certa estabilidade no emprego. Outra possibilidade para o encantamento com 

o trabalho é o sequestro da subjetividade que ocorre dentro das empresas, ou seja, 

a empresa tenta controlar a consciência e a individualidade do funcionário (FARIA, 

MENEGHETTI, 2007), fazendo o acreditar que os objetivos deles são os mesmos 

objetivos da empresa (SOBOLL, FERRAZ, 2014).  

 De fato, o que acontece nas empresas investigadas é o envolvimento dos 

funcionários, termo tratado por Robbins (2005) para explicar que esse encantamento 

leva o funcionário a utilizar toda sua capacidade e habilidades para realizar o 

objetivo da organização, objetivo este que já foi incorporado pelo funcionário como o 

objetivo dele, fazendo-o acreditar que é parte integrante da empresa e não apenas 

um recurso, dando assim espaço para motivação e satisfação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse artigo é estudar os fatores que desmotivam os gerentes dos 

restaurantes da Orla de Copacabana. Esse objetivo foi alcançado a partir de uma 

pesquisa teórica que abordou conteúdos fundamentais para a compreensão da 

referida temática, bem como foram realizadas entrevistas com os gerentes atuantes 

em restaurantes dessa localidade do Rio de Janeiro.  

Após feitas as entrevistas com os gerentes em seus locais de trabalho, 

durante a pesquisa de campo, surgiram três categorias fundamentais para a que o 

objetivo fosse alcançado com êxito: ambiente de trabalho, fatores de desmotivação 

(remuneração, carga de trabalho e conflitos) e encantamento com o trabalho.     

Foi identificado que esses gerentes trabalham em um ambiente saudável e 

que se sentem valorizados pela empresa, um ponto que segundo Mendes (2011) é 

capaz de trazer prazer os funcionários, não sendo esse um ponto de desmotivação.  

Os três pontos chave de desmotivação desses trabalhadores foram: 

remuneração, levantada por eles como parte fundamental para motivação e até 

mesmo uma forma de valorização e reconhecimento do trabalho. Carga de trabalho 

que tira deles o tempo de lazer e momentos com a família, como apontado por 

alguns entrevistados. E, por fim, os conflitos que ocorrem entre eles e os próprios 

funcionários. Neste último caso, destaca-se que os gerentes, precisam apresentar 

autoridade e serenidade para contornar as situações de estresse.  

Por fim, a terceira categoria trouxe um ponto analisado segundo as falas e o 

entusiasmo dos entrevistados durante a entrevista, que é o encantamento com o 

trabalho. A motivação, sendo algo completamente individual, acontece de forma 

interna, segundo as aspirações de cada um e foi observado que todos os envolvidos 

na pesquisa possuem encantamento com a área que trabalham e com a tarefa que 

executam. 

Uma das dificuldades encontradas para realização deste artigo foi a entrevista 

com os gerentes, pois nem todos estavam dispostos a entender sobre do que se 

tratava o trabalho, outros apenas alegavam que não tinham tempo, não sendo 

possível aplicar o número de entrevistas que a autora desejava para a realização 

desta pesquisa. 

O estudo contribuiu para esclarecer quais pontos desmotivam os funcionários, 

abrindo oportunidades para que os gestores desses estabelecimentos busquem 

alternativas para melhorar o ambiente de trabalho e a vida no trabalho para seus 
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funcionários. Contudo, também foi descoberto o encantamento que o contato com o 

público e a falta de rotina desses ambientes são capazes de motivar os gerentes, 

um ponto inesperado no começo da pesquisa.  

Esse artigo entende que é necessário a realização de outras pesquisas sobre 

motivação dentro dos empreendimentos de restauração para ampliar o 

conhecimento das principais causas de desmotivação de outros cargos dos 

estabelecimentos, em busca de um ambiente de trabalho em que os funcionários se 

encaixem, desejam permanecer e fazer daquela organização parte de suas vidas.  
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