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RESUMO 

 

A motivação empresarial é um elemento essencial para o sucesso de uma 
organização e desde metade do século  XX esse assunto chama atenção de diversos 
pesquisadores. O objetivo deste trabalho é analisar os fatores motivacionais, tendo 
como objeto de estudo, funcionários de uma rede de loja de calçados do Litoral Norte 
São Paulo. Está pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, assumindo a 
forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso de natureza qualitativa e quantitativa. 
Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário para os 
funcionários, respondido online e teve como amostra 37 funcionários, e outro 
questionário aplicado ao setor de Recursos Humanos. Com os resultados obtidos 
conclui-se que muitos aspectos motivacionais gerados no ambiente motivam os 
funcionários a se comprometerem com os objetivos da empresa. 

 

Palavra Chave: Motivação. Funcionários. Clima Organizacional. Satisfação.    

  



 
 

ABSTRACT 

 

Business motivation is an essential element for the success of an organization and 

since the mid-twentieth century this subject has attracted attention from several 

researchers. The objective of this work is to analyze the motivational factors and how 

this influences the satisfaction of the clients, having as object of study, employees of a 

shoe store network of the North Coast of São Paulo. This research is characterized as 

exploratory, taking the form of bibliographic research and case study of a qualitative-

quantitative nature. As a data collection instrument, a questionnaire was applied to the 

employees, answered online and had a sample of 37 employees, and another 

questionnaire applied to the Human Resources sector. With the results obtained it is 

concluded that many motivational aspects generated in the environment motivate the 

employees to commit themselves to the objectives of the company. 

 

Keyword: Motivation. Staff. Organizational climate. Satisfaction. 

. 
  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Fluxograma da Estrutura do Trabalho ......................................................... 16 

Figura 2: Pirâmide de Maslow .......................................................................................... 18 

Figura 3: Análise geral da motivação............................................................................. 42 

           
  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Quanto tempo trabalha na empresa? ........................................................................... 33 

Gráfico 2: A empresa oferece capacitação para os funcionários. .............................................. 33 

Gráfico 3: A empresa oferece treinamento para os funcionários. .............................................. 33 

Gráfico 4: Acha o salário compatível com o cargo ........................................................................ 34 

Gráfico 5: Salário é o que mais motiva? ......................................................................................... 34 

Gráfico 6: Acha os benefícios oferecidos   Suficientes? .............................................................. 35 

Gráfico 7: Sente-se motivado pelas recompensas ....................................................................... 35 

Gráfico 8: Sente-se valorizado pela empresa  pelo seu trabalho? ............................................. 36 

Gráfico 9: A empresa oferece oportunidade de crescimento? .................................................... 36 

Gráfico 10: Acha o horário de trabalho adequado? ...................................................................... 37 

Gráfico 11: Sente estabilidade na empresa? ................................................................................. 38 

Gráfico 12: O ambiente de trabalho é   agradável? ...................................................................... 38 

Gráfico 13: A relação com seus colegas de trabalho é agradável? ........................................... 38 

Gráfico 14: Acha o líder ou gerente competente para exercer a função de incentivador? .... 39 

Gráfico 15: Referente a motivação para desempenhar a função. Sente-se motivado? ......... 39 

Gráfico 16: Acredita influenciar na própria Motivação? ................................................................ 40 

Gráfico 17: Sente que a empresa te dá autonomia e responsabilidades para desempenhar 

sua função? ......................................................................................................................................... 40 

Gráfico 18: Sente-se realizado pessoal e profissionalmente? .................................................... 41 

Gráfico 19: Qualidade no Atendimento do Vendedor ................................................................... 43 

Gráfico 20: Qualidade no Atendimento do Operador de Caixa ................................................... 44 

 

  



 
 

Sumário 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 17 

2.1 Conceito de Motivação. .............................................................................................. 17 

2.2 Motivação: Teorias Clássicas ................................................................................... 17 

2.2.1 Teoria da hierarquia das necessidades ........................................................... 18 

2.2.2 Teoria X e Teoria Y ............................................................................................. 19 

2.2.3 Teoria de dois fatores ......................................................................................... 21 

2.3 Teorias Modernas Sobre Motivação ........................................................................ 22 

2.3.1 Teoria ERG: Existência, Relação e Crescimento ........................................... 22 

2.3.2 Teoria das necessidades de McClelland ......................................................... 23 

2.3.3 Teoria da Avaliação cognitiva ............................................................................ 24 

2.3.4 Teoria da fixação de objetivos ........................................................................... 25 

2.3.5 Teoria do Reforço ................................................................................................ 26 

2.3.6 Teoria do planejamento do trabalho ................................................................. 27 

2.3.7 Teoria da equidade .............................................................................................. 27 

2.3.8 Teoria da expectativa .......................................................................................... 29 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA .................................................................................... 30 

3.1 Delimitação da pesquisa ............................................................................................ 30 

3.2 Objeto de pesquisa ..................................................................................................... 31 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados ............................................................................ 31 

4. ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ....................................................................... 33 

4.1 Análise do tempo de trabalho na empresa ............................................................. 33 

4.1.1 Análise da Capacitação e Treinamento ........................................................... 33 

4.1.2 Análise sobre salário ........................................................................................... 34 

4.1.3 Análise dos benefícios e recompensas ............................................................ 35 

4.1.4 Análise sobre valorização e oportunidade de crescimento ........................... 36 

4.1.5 Análise sobre horário de trabalho ..................................................................... 37 



 
 

4.2 Análise sobre segurança ........................................................................................... 38 

4.2.1 Análise do ambiente e clima organizacional ................................................... 38 

4.2.2 Análise de liderança como incentivo ................................................................ 39 

4.2.3 Análise sobre automotivação ............................................................................. 40 

4.2.4 Análise sobre autonomia .................................................................................... 40 

4.2.5 Análise sobre realização pessoal e profissional. ............................................ 41 

4.2.6 Analise geral da motivação. ............................................................................... 42 

4.3 Gráficos quanto a satisfação dos clientes............................................................... 42 

4.3.1 Análise da satisfação dos clientes com o atendimento dos vendedores...... 43 

4.3.2 Análise da satisfação dos clientes com o atendimento dos caixas ............. 44 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 45 

REFERÊNCIAS...................................................................................................................... 47 

 

 



15 
 

 1. INTRODUÇÃO  

 

A motivação pode ser considerada um dos fatores que determinam o 

rendimento do indivíduo no trabalho, ou em busca de alcançar seus objetivos. Por 

esse motivo, diversas teorias têm buscado esclarecer qual a melhor maneira para 

manter indivíduos motivados.  

Hoje em dia para uma organização se manter no mercado além proporcionar 

produtos e serviços de qualidade, ela deve atrair e manter seus clientes, mas para 

que isso ocorra e necessário manter seus funcionários motivados nas realizações das 

suas tarefas para que os resultados e objetivos da empresa sejam alcançados.  

Administrar pessoas e mantê-las motivadas é uma tarefa árdua e complexa, 

pois o ser humano tem várias necessidades, expectativas e objetivos que variam de 

indivíduo para indivíduo. Por exemplo, algumas pessoas podem ser motivadas por 

necessidade de status ou prestígio, outras por segurança ou estabilidade, e outras 

ainda por sua remuneração. Por isso, preocupações dos gestores da área de 

Recursos Humanos com qualidade de vida no trabalho, relação interpessoal, 

motivação entre outras, estão frequentemente em pauta.  

Os indivíduos trabalham mais motivados nas organizações quando valorizados 

e respeitados pela empresa, com isso trabalham mais satisfeitos e os resultados 

aparecem de forma mais eficaz.   

Desta forma, buscou-se reunir dados e informações com o propósito de 

responder ao seguinte problema de pesquisa, a saber: “Quais fatores contribuem para 

a motivação dos funcionários de uma rede de calçados”. 

Definiu-se como objetivo geral de pesquisa analisar os fatores motivacionais, 

tendo como objeto de estudo, funcionários de uma rede de calçados do Litoral Norte 

de São Paulo.  

Os objetivos específicos são: Descrever referencial teórico a respeito das 

teorias sobre motivação; identificar as políticas motivacionais empregadas pela 

empresa e saber como os funcionários percebem essas políticas empregadas. Neste 

trabalho, buscando a consecução dos objetivos, são referenciadas as principais 

teorias sobre motivação, a saber: Teoria da hierarquia das necessidades, Teoria x e 

Teoria y, Teoria de dois fatores, Teoria ERG, Teoria das necessidades de McClelland, 
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Teoria da Avaliação cognitiva, Teoria da fixação de objetivos, Teoria do Reforço, 

Teoria do planejamento do trabalho, Teoria da equidade e Teoria da expectativa. 

Após a apresentação das teorias, é demonstrada a estratégia metodológica da 

pesquisa entre os funcionários de uma rede de calçados do Litoral Norte de São Paulo. 

Os resultados encontrados são apresentados e discutidos em seguida, bem como as 

considerações finais deste trabalho. 

 Como ilustra a figura 1 a seguir, a estrutura do trabalho segue com introdução, 

análises de teoria, construção da metodologia, análises dos resultados coletados e 

considerações finais. 

 

Figura 1: Fluxograma da Estrutura do Trabalho 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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 2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Neste capitulo será apresentada teorias de autores que descrevem sobre a 

motivação a sua importância para o ambiente organizacional e consequentemente o 

aumento da produtividade no trabalho. 

2.1 Conceito de Motivação. 

 

De acordo com Robbins (2011, p.230) “definimos motivação como o processo 

responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos esforços de uma 

pessoa para alcançar determinada meta”. A intensidade está ligada ao quanto de 

esforço que a pessoa está disposta a gastar, entretanto, a intensidade somente não 

levará a resultados favoráveis de desempenho, leva-se em consideração a qualidade 

do esforço que devemos alcançar, sendo este, o que está direcionado aos objetivos 

da organização. E tem-se a dimensão de persistência, que é até onde uma pessoa 

consegue manter seus esforços para alcançar seus objetivos. 

Para Silva (2008, p.203) “em termos gerais, a motivação pode ser descrita 

como direcionamento e a persistência da ação. Isto está relacionado com a escolha 

que as pessoas fazem de determinado curso de ação, em detrimento de outros, e 

porque continuam com a ação escolhida, muitas vezes por um longo período, 

enfrentando grandes dificuldades”. 

Bergamini (1997 apud COSTA, MOURA, p.2018) explana o estudo de 

motivação como algo complexo, sendo algo intrínseco, pois, cada pessoa possui 

características próprias e atitudes diferentes, não realizando as mesmas coisas pelos 

mesmos motivos, tratando-se de interesses individuas. 

2.2 Motivação: Teorias Clássicas   

 

   As teorias tradicionais sobre motivação são questionáveis em relação à sua 

permanência no decorrer do tempo, mas ainda são as mais conhecidas e estudadas. 

Tais teorias possuem pressupostos viáveis e existe a necessidade de estuda-las, pois 

representam o ponto de partida de todas as teorias modernas e seus conceitos ainda 

são utilizados para explicar a motivação dos trabalhadores nas organizações. 
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2.2.1 Teoria da hierarquia das necessidades 

 

 Segundo Robbins (2005) a teoria da Hierarquia das Necessidades, elaborada 

por Abraham Maslow (1944) afirma que as necessidades humanas constituem dentro 

de cada indivíduo uma hierarquia, onde, são encontradas em cinco categorias 

dispostas em forma de pirâmide. Quando uma necessidade é atendida, a do nível 

superior da pirâmide torna-se a que irá motivar o indivíduo. Para alguém se motivar, 

segundo essa teoria, é necessário saber em qual nível da pirâmide a pessoa se 

encontra e focar buscar a satisfação no nível em que foi encontrada ou no nível 

superior a ela. 

De acordo com Robbins (2005), as necessidades são separadas em cinco 

categorias conforme ilustra a seguinte figura 2: 

 

Figura 2: Pirâmide de Maslow 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para Dubrin (2003), o modelo piramidal com as necessidades básicas na parte 

inferior (fome, sede, sono e sexo), são as necessidades que devem ser satisfeitas em 

primeiro lugar para que garanta a existência da pessoa, como as de segurança 

(saúde, recursos, segurança do emprego) e requisitos de contato humano (amizade, 

família, ambiente de trabalho). E as da parte superior que se referem a auto- 
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realização (auto- estima, confiança, respeito, criatividade, espontaneidade e desafio), 

onde se tem o desenvolvimento pessoal e o potencial do indivíduo. 

Segundo o Dubrin (2003), as necessidades são separadas em graus mais baixos 

e mais altos, que são: necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, 

necessidade social, necessidade de autoestima e necessidade de auto realização. 

Necessidades fisiológicas: São as necessidades básicas relacionadas às 

necessidades dos organismos que incluem fome, sede, moradia, sexo e são os 

prioritários para o indivíduo. 

Necessidade de segurança: que inclui proteção contra danos físicos, morais e 

segurança no trabalho. Exemplo, segurança física (contra a violência), segurança de 

recursos financeiros e segurança da família. 

Necessidade social: após a realização das duas necessidades anteriores, 

passa-se a ter as necessidades relacionadas a atividade social, onde inclui amizade, 

aceitação e sensação de pertencer a um grupo.  

Necessidade de autoestima: que inclui fatores interno como respeito próprio e 

externo como status e reconhecimento. Esse é o próximo passo da hierarquia das 

necessidades: ser reconhecido como uma pessoa competente.  

Necessidade de auto realização: é onde o indivíduo tem a necessidade de 

utilizar suas habilidades mostrando seu potencial e sentir que estão fazendo o melhor 

e superando desafios. 

Segundo Casado (2002 apud NARS, FERREIRA, FISCHER, 2013, p.339), os 

resultados alcançados foram baixos de acordo com as aplicações práticas, pois 

trabalhadores de níveis econômicos mais baixos preocupam-se mais com as 

necessidades fisiológicas de segurança, enquanto os de níveis mais elevados 

preocupam-se mais com as necessidades sociais, de estima e auto realização. Apesar 

de a própria teoria explicar os resultados, não podemos propagar, pois não obteve 

validação científica . 

 2.2.2 Teoria X e Teoria Y 

 

   Desenvolvida pelo psicólogo Douglas McGregor (1950), a teoria classifica os 

indivíduos em dois grupos, primeira chamada Teoria X, parte do pressuposto que as 

pessoas têm repulsa ao trabalho e normalmente precisam ser recompensadas com 

algo material, controladas e dirigidas rigorosamente pelos chefes para se esforçarem 
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a trabalhar de forma eficiente e eficaz. O segundo grupo, chamado Teoria Y considera 

que o ser humano tem a responsabilidade com seu trabalho e aceita da mesma forma 

de como fosse algo divertido, devem ser motivadas conforme suas necessidades 

específicas, que podem ser desde o relacionamento no trabalho e crescimento 

profissional e pessoal, para produzirem de forma eficiente e eficaz (LACOMBE, 2011). 

           Conforme os autores Hersey e Blanchard (1986 apud, NARS, FERREIRA, 

FISCHER, 2013, p.339) após analisarem a Teoria X e Teoria Y, indagam se o trabalho 

é mesmo um mal necessário, como sugere a Teoria X. Os Autores avaliam, que 

quando os objetivos pessoais e objetivos organizacionais são divergentes em 

determinadas empresas, as equipes de trabalhos tornam-se mais coerentes, 

alcançando neste ambiente a satisfação intrínseca e levando as pessoas a 

trabalharem mais felizes e aumentando assim a produtividade da empresa. O perfil do 

administrador Y, demonstra ser o que dá importância ao crescimento dos funcionários 

e corresponder com as suas necessidades pessoais, de autoestima e auto realização 

a partir de um controle externo cada vez menor.  

Robbins (2005) afirma que as formas que os executivos tratam os funcionários 

partem de um agrupamento de premissas que são: 

Sobre a Teoria X 

 Os funcionários não gostam de trabalhar e por esse motivo evitarão o trabalho. 

 A falta de interesse pelo trabalho gera a necessidade de os funcionários serem 

sempre coagidos ou ameaçados com punições para atingirem a meta. 

 Evitam responsabilidade e sempre buscam orientação formal quando surge 

oportunidade. 

 A maioria coloca a segurança acima de todos os fatores relacionados a trabalho 

e não mostram muita ambição. 

          Sobre a Teoria Y 

 Os Funcionários acham o trabalho totalmente natural, podendo associar com 

alguma diversão. 

 Não precisam ser dirigidas se demonstrarem autocontrole e comprometimento 

com os objetivos. 

 As pessoas aprendem a aceitar ou buscarem responsabilidades 

 A capacidade de tomar decisões não é apenas de posições hierárquicas 

superiores, mas sim de todos. 
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2.2.3 Teoria de dois fatores  

 

   Segundo Robbins (2005), teoria dos dois fatores também conhecida como 

teoria da higiene- motivação foi estudada pelo psicólogo americano Frederick 

Herzberg (1968), acreditando que a relação da pessoa com o trabalho é básica e tal 

atitude pode determinar o sucesso ou fracasso do indivíduo. Questionou-se sobre o 

que as pessoas querem do trabalho.  Depois de categorizadas as respostas da sua 

investigação, foram constatadas que as questões referentes aos momentos em que 

as pessoas se sentiram bem eram significativamente diferentes dos momentos em 

que se sentiram mal. O autor comenta que os fatores intrínsecos, como o progresso, 

o reconhecimento, responsabilidade e a realização estão relacionados à satisfação no 

trabalho, atribuindo esses fatores a si mesmos. Os que se sentiam mal indicavam 

fatores extrínsecos, como a supervisão a remuneração, as políticas da empresa e as 

condições de trabalho. 

                  A referir-se a tal assunto, Pontes (2002 apud, FERREIRA, FUERTH, 

ESTEVES). diz que, os fatores de motivação são divididos em higiênicos e 

motivadores, onde os higiênicos estão relacionados com os que a empresa oferece 

como benefício, exemplo: ambiente de trabalho, relacionamento com superiores, 

segurança no emprego, benefícios sociais e salário, estes fatores são os considerados 

como geradores de insatisfação, ao contrário de quando estão de acordo, as pessoas 

não sentem satisfeitas. Em contrapartida os fatores motivadores relacionam-se com o 

cargo ocupado pelo funcionário abrangendo: reconhecimento e oportunidade de 

desenvolvimento profissional, responsabilidade e realização podendo gerar aos 

funcionários um estado de satisfação ou insatisfação. (  

Afirma Lacombe (2011) que: 

 

Segundo Herzberg, os fatores realmente motivadores operam no sentido 
positivo, tendendo a aumentar a produtividade e os resultados, ao passo que 
os fatores higiênicos tendem a atuar no sentido de impedir situações 
negativas, isto é, se não forem bem administrados a produtividade cai, mas 
não adianta aumentá-los além de determinados limites, pois isso não influiria 
na motivação. 
 

De acordo com Dubrin (2003), o que leva ao um comportamento enérgico e 

positivo como o aumento de produção é a presença dos fatores motivacionais, como 

por exemplo, um trabalho desafiador irá motivar mais pessoas a um esforço extra, 

mas sua falta será um resultado neutro mais do que negativo, resultando em um 
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empregado mais apático do que infeliz. Mas em contraposto apesar dos fatores 

higiênicos não serem motivacionais sua falta causa insatisfação. 

 De acordo com Motta e Vasconcelos (2006), nem mesmo que todas as 

necessidades higiênicas sejam razoavelmente satisfeitas, não acarretará aumento de 

produtividade e se não forem atendidas dificultará a produtividade. Da mesma forma 

que o fato de atender não tornará mais produtivo. 

2.3 Teorias Modernas Sobre Motivação 

 

 De acordo com Robbins (2005), a teoria contemporânea possui em comum um 

grau de fundamentação, mas não quer dizer que são totalmente corretas, ao contrário 

das antigas teorias que não resistiram a critérios de avaliação mais detalhados. São 

as teorias que representam o que tem de mais avançado atualmente para explicação 

de motivação. 

2.3.1 Teoria ERG: Existência, Relação e Crescimento  

 

A teoria ERG revisado por Clayton Paul Alderfer (1969), com base na hierarquia 

das necessidades de Maslow, aponta três grupos de necessidades essenciais, que 

são: existência, relacionamento e crescimento. Diferente da teoria de Maslow que 

apontam cinco necessidades essenciais. A necessidade de existência são aquelas 

condições referentes aos materiais básicos, incluído os mesmos itens relacionados às 

necessidades fisiológicas e de segurança das necessidades de Maslow. Segundo 

grupo são as necessidades de relacionamento, que são os desejos do indivíduo de 

status e sociabilidade precisando interagir com outras pessoas para ser atendido, e 

sendo comparado com as necessidades sócias da pirâmide de Maslow. A terceira 

necessidade é a de crescimento que se refere ao desejo particular de 

desenvolvimento, comparando com a do topo da pirâmide de autorrealização. 

Robbins (2005) menciona que, a teoria ERG não segue com a mesma 

severidade as etapas da teoria de Maslow, como as de nível mais baixo devem ser 

atendidas primeiras para próxima necessidade surgir na pessoa. Ele menciona que 

uma pessoa pode buscar antes atender a necessidade de desenvolvimento, mesmo 

sem ter atendidos as outras necessidades de existência ou relacionamento. 
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Outro aspecto levantado pelo autor e que a Teoria ERG, possui um aspecto de 

frustração regressão, onde quando a necessidade de nível alto deixa de ser atendida 

surge à necessidade de atender a de nível mais baixo, ou operando em conjunto como 

motivadoras, a frustração em tentar satisfazer de nível baixo 

Diferentemente da Teoria de Maslow, dizia que o indivíduo permaneceria no 

mesmo nível de necessidade até ser atendida. 

2.3.2 Teoria das necessidades de McClelland 

 

 Como na teoria das Necessidades de Maslow, a teoria desenvolvida por David 

McClelland (1961) e sua equipe tem como base as necessidades humanas como fator 

influenciador do indivíduo no trabalho. A teoria foi baseada no fator cultural, na qual, 

as pessoas aprendem suas necessidades influenciadas pela família, grupos de 

amigos e vários outros meios de comunicação, e quanto maior força tiver a 

necessidade, mais o indivíduo se esforçará no trabalho para realizá-la (DUBRIN, 

2003). 

As necessidades como descritas por Robbins (2005) são as de realização, de 

poder e de associação. Nas necessidades de realização são pessoas que 

naturalmente tem tendência para o sucesso, buscando sua realização pessoal 

primeiramente ao invés de remunerações. São pessoas que procuram fazer as coisas 

sempre melhor do que foi feito anteriormente e evitando tarefas que sejam fáceis 

demais e nem muito difícil, mas de nível moderado e buscam desafios onde possam 

assumir responsabilidades e estar no comando destacando-se das outras pessoas 

por esses atributos. 

Ao referir-se ao assunto Dubrin (2003) afirma que essas pessoas com esse 

nível de realização estabelecem metas moderadas e reais, mas com riscos calculados 

e anseiam por feedback sobre seu desempenho e gostam de iniciar certas atividades 

e desenvolver negócios. São pessoas que inconscientemente tem esse desejo de 

atingir um nível muito alto de perfeição técnica ou profissional para obter 

reconhecimento, medindo seus objetivos através de metas e buscam trabalhar 

individualmente assumindo riscos (MOTTA E VASCONCELLOS, 2006). 

A necessidade de poder destacam-se em indivíduos controladores e que 

gostam de influenciar outras pessoas preferindo estar em situações competitivas, 
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estabelecendo mais valor aos seus status ao invés do desempenho eficaz afirma 

Robbins (2005). 

Este aspecto também é comentado por Dubrin (2003) em que os gerentes com 

grande necessidade de poder além de controle sobre as pessoas também gostam de 

controlar os recursos como dinheiro e imóveis. 

 Afirmam Motta e Vasconcellos (2006) que a terceira necessidade de 

associação como uma necessidade inconsciente de estar em grupos que são 

socialmente acolhedores e demonstram ser indivíduos sensíveis a outras pessoas, 

por esse motivo preferem trabalhar em grupos. 

De acordo com Dubrin (2003) pessoas com esse tipo de motivação tem a 

preocupação de reestruturar relacionamentos rompidos e buscam atividades que 

possibilitem relacionamentos mais íntimos. 

Robbins (2005) enfatiza que esta necessidade pouco estudada por parte dos 

pesquisadores, considera que indivíduos com necessidade de associação buscam 

amizades, cooperação e compreensão e não desejam competir. 

 

[...] as necessidades de poder e de associação estão costumam estar 
intimamente relacionadas ao sucesso gerencial. Os melhores executivos têm 
alta necessidade de poder e baixa necessidade de associação. [...] uma alta 
motivação pelo poder nada mais é do uma função do nível ocupado por  
indivíduo em uma organização hierárquica. (ROBBINS, 2005, p.139) 
 

2.3.3 Teoria da Avaliação cognitiva 

 

Desenvolvida pelo psicólogo suíço Jean William Fritz Piagt, a teoria da 

avaliação cognitiva sugere que quando uma pessoa recebe recompensas extrínsecas, 

como o salário, pelo seu trabalho que antes era feito por motivos intrínsecos, como 

realização, responsabilidade e competência, esse trabalho deixa de ser motivador.  A 

explicação comum é que a pessoa passa por uma perda do controle sobre seu próprio 

comportamento, assim diminuindo a motivação interna.  

 O autor menciona que se a teoria for autêntica, para especialistas em 

remuneração, os salários e recompensas devem ser transitórios para serem eficazes, 

em contraposto para os teóricos da avaliação cognitiva isto apenas reduziria a 

motivação interna e mudaria seus estímulos para externa ( ROBBINS, 2011). 

Como faz notar Dubrin (2003), a motivação intrínseca é também conhecida por 

teoria da autodeterminação onde passa ser reconhecida no indivíduo por sensações 
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na escolha de iniciação e reguladoras de suas ações. Essas pessoas são      mais 

motivadas quando percebem realizar tarefas com maior independência do que por 

recompensas externas. O autor menciona algumas desvantagens nas recompensas 

externas como: 

● Deem um enfoque restrito á tarefa; 

● Façam um trabalho rápido para obter uma recompensa; 

● Encarem a tarefa como um aborrecimento e precise ser executada 

apenas para receber sua recompensa; 

● Vejam a si mesmos como menos livres e autodeterminantes. 

2.3.4 Teoria da fixação de objetivos 

 

Robbins (2005) detalha que a fixação de um objetivo a ser atingido é a maior 

fonte de motivação, conforme proposto por Edwin Locke no final da década de 1960, 

sendo assim, o objetivo é o que direciona o individuo para o que deve ser feito e quais 

esforços devem ser despendidos. Os objetivos mais difíceis têm efeitos melhores do 

que os mais fáceis ou que dizem faça o melhor que conseguir, onde, quanto maior o 

desafio maior será o desempenho e esforços e trabalhando melhor quando avaliados 

em relação ao seu desempenho.  

Outro aspecto levantado por Robbins (2005) e quando existe participação dos 

funcionários no estabelecimento dos objetivos ou quando estabelecidos pelos 

superiores, estes são controversos, pois, alguns desempenham melhor a função 

quando submetidas pelos seus superiores, e no caso participativo tem-se a vantagem 

de pensar em metas mais aceitáveis para atingir. 

 Como faz notar Wagner e Hollenbeck (2009), refere-se ao aspecto de estudos 

realizados, da importância de quanto mais pública forem as metas, maior o grau de 

comprometimento das pessoas, comparadas às que não são públicas. A relação da 

necessidade de realização e comprometimento também foi constatada com relevância 

significativa positiva nessa pesquisa. 

A premissa que embasa a teoria do estabelecimento de metas é que o 

comportamento é regulado pelos valores e metas. Meta é o que uma pessoa tenta 

realizar (DUBRIN, 2003, p.119). 
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2.3.5 Teoria do Reforço 

 

 Desenvolvida pelo psicólogo norte Americano Burrhus Frederic Skinner (1968) 

a teoria do reforço parte do princípio que o comportamento é definido por 

consequências que são recompensas ou punições que os indivíduos recebem pelo 

seu comportamento. Ao contrário das teorias das necessidades de motivação, a teoria 

descarta a importância em saber o que é necessário satisfazer em cada pessoa, e 

enfatiza as recompensas para estimular certos comportamentos e desestimular outros 

(DUBRIN,2003). 

O autor considera que o indivíduo repete seus comportamentos pelo fato dos 

resultados desejados serem recompensados e evitam os que não trazem 

recompensas ou que são punidos. 

Conforme é destacado por Dubrin (2003) existem quatro estratégias básicas 

para organizar contingências, modificando assim o comportamento individual ou 

grupal: 

 O reforço positivo faz com que as chances de se repetir o comportamento 

aumentem se a pessoa for reconhecida, por exemplo, pelo seu gerente por 

esforços extras que fez.  

 O reforço negativo ao contrário do que se pensa não são punições por atos 

indesejáveis, mas sim a remoção dele através de recompensas depois do 

indivíduo não mais cometê-los.  

 Ausência de reforço é a extinção ou enfraquecimento de um comportamento 

indesejável através da premiação dada por esse comportamento. 

 Punição é quando apresenta uma consequência indesejável para determinado 

comportamento, como por exemplo, retirando uma premiação por um 

comportamento indesejável. 

Não levando em conta a origem do comportamento, Robbins (2005) enfatiza 

não ser uma teoria sobre a motivação, pois na sua forma mais pura, a teoria 

desconhece sentimentos, expectativas e outras variáveis cognitivas. Mas destaca sua 

importância quanto aos seus desdobramentos quanto recurso motivacional, sendo 

uma importante influência no comportamento, apesar de poucos especialistas 

estarem preparados para firmar ser a única influência para a motivação. 



27 
 

Como faz notar, Wagner e Hollenbeck (2009) fala que este conceito participa 

de todas as teorias modernas de motivação, sendo possível perceber nesta teoria que 

enfatiza o comportamento em termos de associação, o indivíduo estabelece entre 

executar um comportamento ou experimenta um resultado. 

2.3.6 Teoria do planejamento do trabalho  

 

De acordo com Robbins (2005), as teorias abordadas através de estudos de 

Maslow, McGregor e Herzberg, tratam da maneira como são organizados os 

elementos no trabalho interferem na motivação, sendo aumentada ou diminuída. Essa 

teoria aborda cinco características de modelos de trabalho ou função como, 

● Variedade no trabalho onde o nível do trabalho é variado e exercendo 

diversas atividades e habilidades,  

● Identidade da tarefa é o nível que requer a realização total de uma peça 

inteira e identificável. 

● Significância da tarefa é o nível que tem impacto considerável na vida 

das pessoas como, por exemplo, uma tarefa de relevância alta é cuidar 

de uma pessoa na UTI. 

●  Autonomia é o nível que oferta uma liberdade elevada para a pessoa no 

planejamento do trabalho e determinação de estratégias a serem 

utilizadas. 

● Feedback o nível onde se tem a resposta direta e clara do êxito 

desempenhado, após a execução do trabalho e atividades exercidas. 

O trabalho onde inclui as três primeiras dimensões, variedade de habilidades, 

identidade da tarefa e significância da tarefa são caracterizados como mais 

motivadores, pois a pessoa que executa tem sua importância percebida e menor será 

seu absenteísmo e a chance de ele sair da organização diminui (ROBBINS, 2005). 

 

2.3.7 Teoria da equidade  

 

Elaborada por John Stacy Adams (1965) a teoria da equidade é a comparação 

que o indivíduo faz a outros grupos e mesmo valor, e sua motivação tem dependência 
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de quanto ele é valorizado em comparação aos seus pares. A teoria é baseada na 

comparação que o indivíduo faz em seus resultados recebidos, como pagamentos, 

status e outras coisas que o funcionário entenda como útil, e sua equivalência com 

seus inputs que são percebidos como os investimentos que o funcionário faz para o 

seu cargo tais como habilidade, esforço e nível de instrução (DUBRIN, 2003). 

De acordo com a teoria, o indivíduo não apenas está preocupado com o que 

valor absoluto do que recebem, mas sua motivação também é elevada de acordo com 

a comparação entre outros de relevância igual. Se houver uma sensação de 

desigualdade comparada pode existir a iniquidade e ocorrer os seguintes 

comportamentos: 

● Poderá fazer alteração nos resultados se sentir-se prejudicada 

● Apresentar uma redução nos esforços e tempo dedicados ao trabalho 

ou até simular absenteísmo. 

● Poderá distorcer os recursos e resultados tanto próprios como de seus 

colegas. 

● Mudar a fonte de referência em que a relação dos resultados é 

semelhante ao do próprio interesse. 

● Deixar a situação por sentir-se tratada iniquitativamente.  

Como faz notar Robbins (2005), em seu trabalho a teoria da equidade tem uma 

importância para o sistema de pagamento, e estabelece algumas propostas com 

relação a salários injustos. 

● Quando o pagamento for por hora, funcionários que recebem mais irão 

aumentar sua produção ou a qualidade produzida para estabelecer a 

equidade. 

● Quando recebem por volume de produção, funcionários que recebem 

mais aumentam a produtividade em comparação aos que recebem com 

equidade. 

● Quando o pagamento for feito por tempo o funcionário mal remunerado, 

produzirão menos que os funcionários com equidade. 

● Quando pagamento for feito por volume de produção os funcionários mal 

remunerados, produzirão mais para comparar a equidade, pois 

produzindo mais aumentará a recompensa, mas diminuirá a qualidade 

produzida. 
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Segundo Robbins( 2005) é importante salientar que nem mesmo as pesquisas 

sendo voltadas para o salário, nem todos os indivíduos buscam comparações com a 

remuneração, mas também status ou escritórios luxuosos. 

 2.3.8 Teoria da expectativa 

 

Uma das explicações mais aceitáveis é a teoria da expectativa de Victor Vron 

(1964) onde Robbins (2005) enfatiza que a teoria apesar das críticas é a mais 

reconhecida, pois para o indivíduo ele tem uma expectativa no que terá de resultado 

na ação em que ele proporcionou e no valor que esse resultado exerce sobre o 

indivíduo. Esses resultados podem ser bonificações ou uma promoção, mas será 

avaliado conforme a satisfação para suas metas pessoais, então esta teoria enfoca 

três relações, Expectativa, Instrumentalidade e Valência. A relação de esforço e 

desempenho, onde empregado é motivado por acreditar que seu esforço levará a uma 

boa avaliação de desempenho, e este determinado nível de desempenho lhe 

proporcionará uma recompensa como, promoções, aumento salarial e premiações e 

estas recompensas satisfarão suas metas pessoais ou as necessidades do indivíduo. 

Segundo a teoria da expectação, a motivação resulta de escolhas, deliberadas 

para se engajar em atividades a fim de atingir resultados que valem a pena. (DUBRIN, 

2003, p.122). O autor considera que as motivações existem três fatores que a 

envolvem: Expectativa é o de quanto à probabilidade do esforço adicional levará a um 

desempenho bem sucedido, a instrumentalidade é a estimativa de que aquele 

desempenho levará a determinado resultado e a valência o quanto de valor a pessoa 

deseja de determinado resultado. 

Para Wagner e HollenbecK (2009), cita a valência é quando o indivíduo prefere 

em certos momentos um resultado, do que outro, e estes resultados podem ser 

positivos quando uma pessoa almeja alcançar, negativo quando não deseja alcançar 

e nulo quando não tem nenhuma relação com o resultado.  

Os autores enfatizam que é importante definir a instrumentalidade, pois é 

provável que o desejo de realizar uma ação seja maior quando a valência e a 

instrumentalidade sejam altas. A expectativa é a confiança relativa entre fazer um 

esforço ou realmente executar bem. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O objetivo deste capítulo é apresentar as principais metodologias utilizadas 

para alcançar os resultados necessários à conclusão do trabalho. Segundo Andrade 

(2010) metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na 

busca de conhecimento.  

O presente trabalho contou primeiramente com revisão bibliográfica de 

materiais já publicados como livros, artigos com o intuito de fornecer base teórica ao 

trabalho.  Andrade (2010) ressalta sendo obrigatória o uso da pesquisa bibliográfica 

nas pesquisas exploratória, para desenvolvimento do assunto e apresentação da 

conclusão do trabalho.  

 

3.1 Delimitação da pesquisa 

 

A pesquisa deste trabalho é caracterizada como exploratória e descritiva, tendo 

como finalidade promover maior proximidade com o problema, com perspectiva de 

torna-lo mais claro e proporcionar mais informações. De acordo com Andrade (2010) 

a pesquisa exploratória analisa a possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa 

sobre determinado assunto definido. Quanto a pesquisa descritiva possui como uma 

das suas características a coleta padronizada de dados, realizada essencialmente 

através de questionários, bem como de uma observação sistemática de um fenômeno 

ou população (ANDRADE,2010). 

Quanto ao método o estudo foi desenvolvido através do analise de caso, 

conforme Gil (2010) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento...”. Andrade 

(2010) acrescenta que o estudo de caso tem a vantagem de estudar primeiramente a 

vida do grupo em sua unidade concreta evitando, a dissolução prematura de seus 

elementos. 

A forma de abordagem do estudo se classifica como quali-quantitativa, utilizada 

para o desenvolvimento necessário da pesquisa, uma vez que, dentro do objetivo 

estabelecido da pesquisa qualitativa são entrevistas individuais em profundidade para 

descobrir quais sentimentos são importantes para os indivíduos (MALHOTRA, 2012). 

No segundo momento buscou medir o nível de satisfação em relação as questões 
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tratadas anteriormente, utilizando a pesquisa quantitativa que, segundo Malhotra 

(2012) procura quantificar os dados e normalmente emprega alguma forma estatista. 

Assim completa Malhotra (2012) “considerar as pesquisas qualitativas e quantitativas 

como complementares, e não excludentes”. 

3.2 Objeto de pesquisa 

 

Para Cozby (2014) as pesquisas normalmente abrangem amostragem dos 

participantes de uma população formada por todos os indivíduos de interesse do 

pesquisador.  

Este trabalho tem como população alvo 37 funcionários de uma rede de 

calçados do Litoral Norte de São Paulo, sendo três localizadas em Caraguatatuba e 

uma em São Sebastião.  

Fundada em 1985 em Caraguatatuba. Começou como uma pequena empresa 

familiar no Bairro Estrela D’Alva e hoje são quatro lojas gerando mais de cem 

empregos diretos, com uma longa tradição de bons serviços e grandes respeito ao 

consumidor. 

Hoje o Grupo tem as lojas mais modernas, completas e atuais do mercado. As 

marcas mais consagradas do setor calçadista, exclusividades, os melhores produtos 

e uma grande tradição nas cidades que atua. 

 Com uma amostragem apropriada, podem-se usar as informações obtidas dos 

participantes (ou “respondentes”), que foram amostrados, para estimar precisamente 

características da população toda, Cozby (2014) 

 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Na coleta de dados, foi realizada uma pesquisa por meio de questionários, 

elaborada através de teorias sustentadas por diversos autores. Na formulação das 

perguntas procurou investigar a motivação dos funcionários de uma rede de calçados 

do Litoral Norte de São Paulo, que foram respondidas via Web pelos 37 funcionários 

da rede. Sendo um total de 18 questões fechadas do tipo dicotômica (sim ou não), 

relacionadas aos benefícios, capacitação, clima organizacional, estabilidade, salário 
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e outros fatores motivacionais oferecidos pela empresa. De acordo com Cozby (2014, 

p. 158) “uso de questões fechadas é uma abordagem mais estruturada; a codificação 

é mais fácil e as alternativas de respostas são as mesmas para todos”.   

E outro questionário com totais de 16 questões abertas de natureza exploratória 

para o setor de Recursos Humanos (Anexo 1), sendo 3 sobre treinamento e 

capacitação, 8 sobre motivação dos funcionários e 4 relacionadas ao atendimento dos 

funcionários.Na aplicação deste questionário procurou abordar a percepção que a 

empresa tem sobre a motivação em relação os funcionários. Quando o pesquisador 

deseja saber como as pessoas pensam e percebam espontaneamente seu mundo, 

então, as questões abertas podem ser mais esclarecedoras, sendo as fechadas mais 

utilizadas quando a abordagem variável está mais bem definida. (COZBY, 2014). 

O tipo de amostragem utilizado foi a não probabilística por conveniência, onde, 

selecionam-se elementos de uma população de maneira mais acessível e  

convenientes, que se utiliza de técnica de amostragem não aleatória. Nesta técnica 

encontra-se a vantagem na utilização com o rápido fornecimento dos dados coletados, 

economizando tempo e mão- de –obra e coletando dados mais precisos. 

De acordo com Malhotra (2012, p., 274), as amostras não probabilísticas 

podem oferecer boas estimativas das características da população, mas não permitem 

uma avaliação objetiva da precisão dos resultados amostrais. 
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 4. ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 4.1 Análise do tempo de trabalho na empresa 

 

Gráfico 1: Quanto tempo trabalha na empresa? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Na análise do gráfico referente ao tempo de trabalho na empresa 35% estão 

entre 2 anos até 5 anos, 32% dos funcionários estão entre 1 mês a 1 ano, 19% há 

mais de 10 anos e 14% estão entre 6 e 10 anos, conforme gráfico 1.  

 

 4.1.1 Análise da Capacitação e Treinamento 

 

Gráfico 2: A empresa oferece capacitação 
para os funcionários. 

   

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Gráfico 3: A empresa oferece treinamento               para 
os funcionários. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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A falta de treinamento e capacitação pode ocasionar a insatisfação dos 

funcionários, encontrando dificuldades para entender como se deve trabalhar e atingir 

seus objetivos e levando pessoa a ficar desmotivada. 

De acordo com a hierarquia das necessidades da pirâmide de Maslow, a 

necessidade de auto realização descreve que as pessoas para se sentir satisfeita, tem 

necessidade de utilizar suas habilidades mostrando sua capacidade, fazendo o melhor 

e sentindo-se desafiados. (DUBRIN, 2003) 

Sobre o quesito capacitação e treinamento a empresa se posiciona dizendo 

que oferece periodicamente essas ferramentas e reconhece sua importância para que 

seus funcionários estejam alinhados com as estratégias da empresa e sintam-se aptos 

a exercerem a suas funções da melhor maneira.  

Ao analisarmos os dados do questionário aplicado aos funcionários podemos 

perceber que nem todos os funcionários sentem-se plenamente satisfeitos quanto ao 

dado capacitação, pois 24% diz não estar plenamente satisfeito com o que é oferecido 

pela empresa, enquanto que, nos dados analisados sobre treinamento todos os 

funcionários mostrarem plenamente satisfeitos. 

 

 4.1.2 Análise sobre salário 

                                                                                

Gráfico 4: Acha o salário compatível com o cargo 

 

Gráfico 5: Salário é o que mais motiva?         

 

  Fonte: Elaborado pela autora (2019).                          Fonte Elaborado pela autora (2019)              

 

De acordo com a hierarquia das necessidade de Maslow, as pessoas vivem em 

busca de satisfazer determinadas necessidades, não só as necessidades fisiológicas 

relacionadas a fome, sede, sexo e moradia, mas também as necessidades segurança, 

sociais e auto realização (DUBRIN,2003). Todas essas necessidades estão ligadas 

indiretamente ao salário, pois, é o que contribui para satisfazer tais necessidades.  
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De acordo com a política da empresa ela oferece salários de acordo com o 

mercado e utiliza também de outras ferramentas para motivar os funcionários como 

planos de carreira, benefícios e premiações, pois entende que a motivação dos 

funcionários vai além da remuneração. 

Na análise dos dados do questionário sobre salário aplicado aos funcionários, 

percebemos que uma grande parte dos respondentes, 41%, não estão satisfeitos com 

os salários oferecidos pela empresa, apesar do salário estar de acordo com o 

oferecido pelo mercado.  

Enquanto para análise dos dados referente ao salário ser o principal motivador, 

a maioria, 61%, diz não ser o que mais os motiva, o que corrobora com a empresa 

quanto a utilização outras ferramentas na motivação dos funcionários. 

 

 4.1.3 Análise dos benefícios e recompensas 

 

Gráfico 6: Acha os benefícios oferecidos   
Suficientes?                                                                     
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019)                                

           

Gráfico 7: Sente-se motivado pelas recompensas  

não financeiras? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Chiavenato (1999 apud CARVALHO et al. 2012) ressalta que o sistema de 

recompensa não somente incentiva os funcionários a colaborarem com o crescimento 

da empresa, mas também, aumenta o comprometimento com a empresa, pois 

percebem que as recompensas geram custos e se não tiverem retorno, torna-se difícil 

a continuidade do negócio.  

 A empresa oferece alguns benefícios e recompensas como, desconto em 

produtos da loja, viagens, premiações e gratificações, e entende que a oferta de 

benefícios traz incentivos para os funcionários, pois para atingi-los, depende do 

próprio esforço. 
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 De acordo com a análise dos dados do questionário sobre benefícios, 70% dos 

funcionários, não estão satisfeitos com os benefícios oferecidos pela empresa, isso 

demonstra que a empresa deve investir mais em benefício como uma forma de manter 

seus funcionários satisfeitos. A importância da utilização dessa ferramenta como 

forma de motivar os funcionários, se dá na análise do gráfico, onde foi perguntado se 

os funcionários sentiam-se motivados pelas recompensas não financeiras, e 57% dos 

respondentes disse que se sentem motivados, o que mostra a importância de investir 

nessa ferramenta como forma de manter os funcionários mais motivados. 

 4.1.4 Análise sobre valorização e oportunidade de crescimento 

 

Gráfico 8: Sente-se valorizado pela empresa  
pelo seu trabalho?               
 

    
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Gráfico 9: A empresa oferece oportunidade de 
crescimento?                    

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

 

   

Nem todas as pessoas sentem-se motivadas pelos mesmos motivos, um ponto 

importante é identificar as necessidades, prioridades e desejos de seus funcionários. 

Para Robbins (2005), a motivação esta diretamente ligada ao esforço do 

individuo em atingir seus objetivos com finalidade de atingir as metas da organização, 

desde que tenha como retorno, reconhecimento, oportunidade de crescimento, seja 

valorizado e a satisfação de suas necessidades individuais. 

Uma forma de valorizar os esforços de seus funcionários é o plano de carreira, 

sobre esse quesito a empresa relata que, quando surgem novas vagas como de 

Assistente de Marketing, Coordenador e outras, ela opta pelo recrutamento interno, 

oferecendo oportunidades de crescimento dentro da empresa. 

De acordo com a análise dos dados feita com os funcionários, quando 

questionados se sentiam valorizados pelo seu trabalho, 73% responderam que não 

se sentem valorizados, isso é fator que deve ser analisado pela empresa, pois em 
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longo prazo pode prejudicar no desempenho dos funcionários, refletindo no 

atendimento aos clientes.  

Quanto a análise dos dados sobre se a empresa oferecia oportunidades de 

crescimento, a maior parte dos funcionários, o que corresponde a 92% disseram que 

a empresa oferece essa oportunidade e 8% não concordam que a empresa oferece 

oportunidade de crescimento. 

 

 4.1.5 Análise sobre horário de trabalho 

 

Gráfico 10: Acha o horário de trabalho adequado? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

  

O descanso é indispensável à integridade do corpo e da mente. Qualquer 
atividade profissional realizada em excesso é passível de minar a resistência 
do indivíduo. Efetivamente, a necessidade de limitação de jornada, como 
ensina Arnaldo Sussekind (1987), funda-se em exigências de ordem 
biológica, social, econômica, pretendendo não apenas de combate aos 
problemas decorrentes da fadiga, mas também possibilitar ao trabalhador 
saudável convívio familiar e comunitário. (Horochoski,2011, p.5) 

 

Sobre as analise feito aos funcionários sobre o horário de trabalho, 95% estão 

satisfeitos com a jornada exercida e 5% não acham o horário de trabalho adequado. 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

95%

SIM

NÃO
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4.2 Análise sobre segurança  

 

Gráfico 11: Sente estabilidade na empresa?                  

                        

Fonte: Elaborado pela autora (2019)                                     

 

A insegurança pode afetar no desempenho, gerar estresse e desmotivação dos 

funcionários. De acordo com Robbins (2007) a um indicativo que a estabilidade e a 

satisfação estão certamente relacionadas. De fato quando a idade cronológica e o 

fator tempo no emprego são tratados separadamente, o tempo no emprego parece 

ser mais previsto e consistente em relação à satisfação no emprego.  

No quesito estabilidade, a empresa oferece feedbacks, e utiliza a pesquisa de 

satisfação ao cliente como indicador de um bom atendimento e para nortear os 

gestores sobre o desempenho dos seus funcionários. 

Na análise sobre estabilidade feitas aos funcionários, 70% responderam que 

se sentem seguros na empresa e 30% não se sentem seguros.  

 

4.2.1 Análise do ambiente e clima organizacional 

 

Gráfico 12: O ambiente de trabalho é   
agradável?                     
 

       
 Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

                                                                         

Gráfico 13: A relação com seus colegas de 
trabalho é agradável?  

 
  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

                

SIM

NÃO

3%

97%
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Mota e Vasconcelos (2006) explanam sobre a necessidade de associação, 

quando o indivíduo tem que manter relações afetivas positivas com outros indivíduos, 

que está ligado ao desejo de se sentir aceito, preferindo trabalhar em grupo.  

Na questão sobre ambiente de trabalho, a empresa investe na qualidade de vida 

dos funcionários, fornecendo área de descanso e vestiário. Referente ao 

relacionamento entre os funcionários é feita pesquisa interna de clima organizacional, 

aplicada uma vez ao ano aos funcionários.  

Referente às análises feitas aos funcionários sobre ambiente de trabalho e 

relacionamento com os colegas, em ambas se obteve 97% de respostas positiva sobre 

esse quesito, indicando um clima e ambiente agradável.  

 

4.2.2 Análise de liderança como incentivo 

 

Gráfico 14: Acha o líder ou gerente competente               
para exercer a função de incentivador?  
 

                
           Fonte: Elaborado pela autora (2019)                                   

Gráfico 15: Referente a motivação para 
desempenhar a função. Sente-se motivado? 

 
 
           Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 
 

 

De acordo com Robbins (2007) a definição de liderança é a capacidade de 

influenciar um grupo para alcançar metas. O autor ressalta que os lideres 

implementam direções através de pensamentos visionários, depois, engajam as 

pessoas comunicando a elas essa visão e as motivando a superar obstáculos. 

De acordo com a empresa sobre o quesito liderança, a empresa entende o 

papel do líder como incentivador e utiliza-se da pesquisa de satisfação ao cliente para 

nortear os líderes e gerentes quanto ao atendimento, alinhando com os funcionários 

através de reuniões mensais ou conversas diárias com os funcionários. 
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Na análise dos funcionários pode-se notar a que a maioria 92% acha a 

liderança competente e motivadora para exercer a função. Quanto a analise referente 

ao sentir-se motivado na função exercida, nota-se que 78% sentem-se motivados e 

22% não se sente motivados no desempenho da função. 

 4.2.3 Análise sobre automotivação  

 

Gráfico 16: Acredita influenciar na própria Motivação? 

                 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)                               

 

De acordo com Dubrin (2003)  o estudioso David McClelland em sua pesquisa 

sobre motivação, associou a motivação com as necessidades sendo a responsável 

por gerar a motivação de cada indivíduo. E relata que as pessoas buscam a realização 

pessoal mais que a recompensa pelo próprio sucesso.  

Em relação a motivação para o desempenho da função exercida 78% sentem-

se motivados e 22% não se sentem motivados na função que exercem, conforme 

gráfico 16. 

 4.2.4 Análise sobre autonomia  

 

Gráfico 17: Sente que a empresa te dá autonomia e responsabilidades para desempenhar sua função? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

78%

22%

0% 0%
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Robbins ( 2007)  define o conceito de envolvimento dos funcionários como um 

processo que envolve a participação e utiliza-se te de toda a capacidade dos 

funcionários com o propósito de incentivar um comprometimento crescente com o 

sucesso da organização. A lógica deste processo é que através do envolvimento dos 

funcionários, dando-lhes mais autonomia e controle sobre seu próprio trabalho, eles 

se sentem mais motivados e satisfeitos com seu trabalho e consequentemente mais 

produtivos e comprometidos com a empresa. 

Sobre o item autonomia, a empresa relata a participação dos funcionários nas 

tomadas de decisões através de comitês com assuntos específicos, como por 

exemplo, campanhas de marketing, reformulação e implantação de steps de vendas, 

onde os gerentes escolhem de 1 a 2 funcionários que tenham a características para 

participarem do debate.  

Quanto à análise dos funcionários referente à autonomia que a empresa 

oferece no desempenho da função, 78% dos entrevistados acreditam que a empresa 

proporciona e 22% acreditam que empresa não proporciona autonomia.  

 

 4.2.5 Análise sobre realização pessoal e profissional. 

 

Gráfico 18: Sente-se realizado pessoal e profissionalmente? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

  

 Nos dias de hoje a maioria das famílias integram casais de trabalhadores, 

tornando mais difícil conciliar sua vida conjugal ou com os filhos, afazeres domésticos 

e compromissos, fazendo que se sintam insatisfeitos com isso. Estudos recentes 

apontam que cada vez mais os trabalhadores desejam empregos com maior 

flexibilidade de horário, sendo esse equilíbrio mais importante que a segurança no 

emprego. (ROBBINS, 2007) 

43%
57%

SIM

NÃO
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Em relação à realização pessoal e profissional a empresa investe na qualidade 

de vida dos funcionários, oferecendo área de descanso, vestiário e feedback para 

alinhamento da expectativa e realidade. 

Na análise feita aos funcionários 57% dos respondentes disseram estar 

satisfeitos pessoal e profissionalmente e 43% não estão plenamente satisfeitos 

pessoal e profissionalmente. Tendo em vista que essa grande porcentagem dos que 

não estão satisfeitos, a empresa deve analisar e investir mais em programas e 

benefícios que tragam equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.  

4.2.6 Analise geral da motivação. 

Segue abaixo na figura 3 um quadro a fim de demonstra de forma mais clara 

os aspectos negativos e positivos observados na pesquisa junto aos funcionários, que 

obtiveram uma diferença maior nos percentuais de respostas.  

 

Figura 3: Análise geral da motivação 

Aspectos negativos 
 
73%- Valorizados pela empresa 
70%- Benefícios oferecidos pela 
empresa 
 

Aspectos positivos 
 
100%-Treinamento 
97%  - Clima organizacional 
97%  - Relacionamento com os colegas 
95%  - Horário de trabalho 
92%  - Oportunidade de crescimento 
92%  - Liderança como incentivador 
78%  - Autonomia na empresa 
76%  - Capacitação 
60%  - Salário compatível com o cargo 
60%  - Salário é que mais motiva 
57%  - Recompensas não financeiras 
57%  - Realização pessoal e 
profissional 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

4.3 Gráficos quanto a satisfação dos clientes 

 

 A perda de clientes em empresas de serviços depende do atendimento e 

tratamento dado pelos funcionários aos clientes. Quando os funcionários estão 

satisfeitos, o atendimento torna-se mais cordial e tendem há permanecer mais tempo 
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no emprego, tendo a maior probabilidade dos clientes encontrarem rostos familiares, 

recebendo o atendimento que já se identificam. (ROBBIN, 2007) 

A rede de calçados possui um questionário de satisfação de seus clientes que 

é aplicado de maneira contínua. A fim de enriquecer os dados aqui analisados, segue 

a seguir os gráficos que demonstram os resultados da pesquisa do último trimestre de 

2019. Esse questionário é aplicado pela empresa aos clientes, a fim de mesurar o 

nível de satisfação dos clientes quanto ao atendimento dos vendedores e dos 

operadores de caixa.  

4.3.1 Análise da satisfação dos clientes com o atendimento dos 

vendedores  

 

Gráfico 19: Qualidade no Atendimento do Vendedor 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Os dados referentes à pesquisa feita pela empresa no ultimo trimestre de 2019 

sobre a qualidade no atendimento dos vendedores, demonstram que os clientes nos 

meses de janeiro e fevereiro, 83% responderam estar muito satisfeitos e 53% no mês 

de março. Dos que não responderam a pesquisa apenas 13% no mês de janeiro, 6% 

em fevereiro e 22% em março. Indiferente 6% e 14% nos meses de fevereiro e março. 

Satisfeitos obteve 4%, 5% e 7% nos meses de janeiro, fevereiro e março 
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respectivamente. No gráfico observa-se que não obteve nenhuma resposta dos 

clientes demonstrando a insatisfação quanto ao atendimento. 

4.3.2 Análise da satisfação dos clientes com o atendimento dos caixas 

 

Gráfico 20: Qualidade no Atendimento do Operador de Caixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

  Nos dados referente a pesquisa de satisfação ao cliente sobre o atendimento 

dos operadores de caixa feita no ultimo trimestre de 2109, responderam muito 

satisfeitos 71% no mês de janeiro, 56% no mês de fevereiro e 79% no mês de março. 

Não responderam 21%, 11% e 14% no mês de janeiro, fevereiro e março 

respectivamente. Indiferente 5% no mês de fevereiro e 7% em março. Satisfeitos 8% 

em janeiro e 28% em fevereiro.  

 Em comparação com o atendimento dos vendedores o gráfico referente ao 

atendimento dos operadores de caixa, analisou-se uma queda na satisfação dos 

clientes no quesito muito satisfeito. O que pode ter relação com alguns apontamentos 

de insatisfação pelos funcionários, como demonstraram os gráficos sobre salário, 

benefícios não financeiros oferecidos, valorização pelo seu trabalho, segurança na 

empresa autonomia e realização pessoal e profissional. 
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 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a motivação dos funcionários Tendo 

como objeto de estudo a rede de calçados do Litoral Norte de São Paulo.  

Ao relacionar os dados coletados no questionário dos funcionários com a 

política motivacional que a empresa oferece, analisaram-se aspectos que obtiveram 

um índice negativo de respostas e que podem ser avaliados pela empresa. Quanto à 

capacitação obteve-se 24% de insatisfação, sugere-se que a empresa invista mais em 

capacitação, observando o mais adequado ao perfil de todos os funcionários, afim de 

melhorar as suas habilidades e consequentemente aumentar os resultados na 

empresa.  

Assim como demonstrado na análise sobre o salário ser compatível com o 

cargo, 41% dos respondentes se mostraram insatisfeitos. Enquanto que na questão 

sobre o salário ser o que mais motiva, 41% responderam que sim. Para que ocorra 

uma melhora nesse quesito, recomenda-se que a empresa invista em outros 

benefícios, como vale refeição ou alimentação, cesta básica ou plano de saúde como 

uma opção de complementar o salário.  

Na avaliação sobre os benefícios oferecidos pela empresa, 70% das respostas 

foram negativas, como sugerido anteriormente, a empresa deve investir mais nos 

outros benefícios.  

Outro aspecto analisado que obteve 43% de insatisfação foi sobre 

recompensas não financeiras oferecidas pela empresa. Sugere-se avaliar as 

necessidades dos funcionários, pois nem todos são motivados somente pelo salário.  

Um fator relevante analisado foi sobre realização pessoal e profissional, com 

43% das respostas de insatisfação. Propõe-se que a empresa invista em mais 

qualidade de vida, horários flexíveis, dentre outros, pois atualmente as pessoas se 

preocupam com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.  

Sobre o quesito sentir-se valorizado pela empresa, 27% das respostas foram 

negativas. Recomenda-se um aprimoramento da comunicação por parte dos gestores 

e lideres, pois a comunicação esclarece os funcionários o que deve ser feito e com 

isso os deixando mais motivados. 

Alguns aspectos analisados tiveram respostas positivas por parte dos 

funcionários, como treinamento oferecido pela empresa com 100% de satisfação, 

oportunidade de crescimento na empresa que obteve 92%, horário de trabalho 
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adequado com 95% das respostas, competência da liderança como incentivador que 

atingiu 92%, assim como o clima organizacional e relacionamento com os colegas de 

trabalho, onde ambos obtiveram 97% de satisfação. 

Portanto, por existir uma percentual de insatisfação por parte dos funcionários 

em alguns aspectos é importante para empresa pensar em novas alternativas afim de 

melhorar a satisfação e a motivação dos funcionários quanto a esses pontos.  

Pode-se concluir que apesar do pouco estudo, a maioria dos funcionários estão 

satisfeitos com a política motivacional da empresa. Como demonstrado na pesquisa, 

o clima organizacional é bem favorável e demonstra ser um ambiente agradável para 

se trabalhar. 

Para estudos posteriores sugere-se analisar uma ou mais empresas de maior 

porte deste setor, para que se possa obter uma análise mais aprofundada quanto os 

aspectos motivacionais e sua real importância no ambiente de trabalho.  
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ANEXO 1 

 

Questionário aplicado com a Empresa. 

 

Sobre capacitação e treinamento dos funcionários:  

 

1- A empresa possui alguma política de capacitação e/ ou treinamento de 
funcionários? Se sim, quais são? 

 
          Sim. Ao iniciar na empresa passa pela integração de “Boas Vindas”. Temos 
treinamentos semanais ou quinzenais (depende da época do ano de acordo com o 
fluxo de vendas) técnicos e institucionais.  

 

2- Qual a periodicidade que a empresa oferece esses treinamentos/ 
capacitação e qual o critério para a seleção dos funcionários? 

Resposta: Semanais ou quinzenais. Técnicos para os profissionais da área e 
Institucionais para todos os funcionários. 

 
3- Vocês entendem que a oferta de capacitação e treinamento influencia na 

motivação dos funcionários? 
Resposta: Sim, muito. 

 

Sobre a motivação dos funcionários:  

 

4- A empresa oferece algum benefício? Quais são?  
Resposta: Sim. 15% de desconto em remédios, 19% de desconto em produtos 

das lojas do grupo, 15 minutos de pausa durante o expediente para o café. 
 

5- Os funcionários participam das tomadas de decisões da empresa? Se 
sim, como essa participação se dá? 

Resposta: Sim. Temos alguns comitês de assuntos específicos, como: 
Campanhas de marketing, reformulação/ implantação de steps de vendas. Os 
gerentes escolhem de 1 a 2 funcionários com características para debates que serão 
apresentados no comitê. 

 
6- A empresa tem algum programa de incentivo? (Exemplos: premiações, 

viajeis, aparelhos eletrônicos) 
Resposta: Sim. Gratificação em dinheiro, comissão de vendas, rifas, 

premiações como ingressos para o cinema, produtos da loja, happy hour, etc,. 
 
7- A empresa costuma dar feedbacks a seus funcionários sobre seus erros 

e acertos 
Resposta: Sim 
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8- Existe uma pesquisa de satisfação interna? Se sim, como ela se dá? 
Sim. Existe pesquisa de Satisfação respondida por clientes e Pesquisa de 

clima Organizacional, aplicada 1 vez por ano. 
 

9- A empresa possui plano de carreira para seus funcionários? 
              Resposta: Existe. Recrutamento interno. Quando surgem novas 

vagas, como: Assistente de marketing, Coordenador de loja, etc, fazemos uma 
seleção interna e priorizamos funcionários que já fazem parte do quadro do grupo. 

 

10- A empresa percebe que a motivação dos seus funcionários se dá 
mediante aos benefícios ou ações promovidas pela empresa? 

Resposta: Sim. 

 

11- A empresa percebe que a motivação dos funcionários reflete na 
qualidade no atendimento ao cliente? 

Resposta: Sim  

 
Sobre atendimento e satisfação do cliente  
 
 
12- A empresa utiliza de alguma pesquisa para avaliar a satisfação do 

cliente? Caso positivo, como é feito o levantamento e coleta desses dados? 
Resposta: Sim. A pesquisa fica disponível ao lado do café, é recolhida 

semanalmente e tabulada mensalmente. A cada 3 meses a pesquisa é entregue a 
todos clientes em todas as compras. 
 
 
           Resultado do primeiro trimestre da Pesquisa de Satisfação 
 

 
 
 

13- Como a empresa utiliza o resultado dessa pesquisa de satisfação com 
os clientes em casos negativos e positivos? 

Resposta: A Pesquisa norteia as ações dos gerentes. 
 
14- A empresa costuma dar feedback aos funcionários sobre o resultado 

dessa pesquisa com o cliente? Caso positivo, de que forma isso é feito? 
Resposta: Sim. Pelo Gerente por meio de papos rápidos no dia a dia e por 

meio de uma reunião mensal. 
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15- A empresa em seus levantamentos percebe uma ligação direta entre a 
satisfação do cliente e a motivação dos funcionários?  

Resposta: Sim. Quanto mais motivados e satisfeitos, melhor o atendimento do 
vendedor.  

 
 

16- A empresa desenvolve alguma ação a fim de manter o Ambiente 
Organizacional em harmonia entre seus funcionários e nas relações com as suas 
respectivas chefias? Caso positivo, descreva que ações são essa. 

Resposta: A empresa investe na qualidade de vida dos funcionários, com área 
de descanso, vestiários, São fornecidos feedbacks frequentemente para alinhamento 
de expectativas e realidade. 
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ANEXO 2 

Questionário aplicado com os Funcionários da empresa. 

 

1- Quanto tempo trabalha na empresa? 

2- A empresa oferece capacitação para os funcionários? 

3- A empresa oferece treinamento para os funcionários? 

4- Referente ao salário: Acha compatível com à função que exerce? 

5- Acha os benefícios oferecidos suficientes? 

6- Sente-se valorizado pela empresa pelo seu trabalho? 

7- Acha o horário de trabalho adequado? 

8- Sente estabilidade na empresa? 

9- O ambiente de trabalho é agradável?  

10-  A relação com seus colegas de trabalho é agradável? 

11-  A empresa oferece oportunidades de crescimento? 

12-  Acha o líder ou gerente competente para exercer a função de incentivador? 

13-  Em relação a sua motivação para desempenhar sua função: Você sente-se 

motivado? 

14-  Sente que a empresa te dá autonomia e responsabilidades para desempenhar 

sua função? 

15-  Sente-se motivado pelas recompensas não financeiras? 

16-   O salário é o que mais motiva a realizar seu trabalho? 

17-  Acredita influenciar na própria motivação? 

18-  Sente-se realizado pessoal e profissionalmente? 


