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Resumo 

Devido à intensa dinâmica e desafios presentes nos mercados na atualidade, a preocupação com o 
desempenho e a produtividade dos funcionários está cada vez mais em pauta nas organizações. Fato 
que destaca a motivação como fator a ser fortemente trabalhado nas organizações para que o 
desempenho e a produtividade dos colaboradores sejam potencializados. Esta pesquisa analisou a 
motivação dos funcionários de um supermercado localizado na cidade de Ipojuca-PE,  sugerindo 
alternativas para as fragilidades encontradas. Para esta análise, elaborou-se um questionário com 
questões abordandoo nível de motivação dos funcionários na empresa. Após a aplicação do 
questionário e a realização da coleta dos dados, analisou-se a motivação dos funcionários a partir de 
diversos elementos vinculados à indução da motivação dos mesmos e, por conseguinte, os problemas 
foram identificados e soluções para estes foram propostas. A análise dos dados indicou que a empresa 
preza pelo bem estar de seus funcionários no ambiente de trabalho e que neles a motivação se faz 
presente. Isto ao que se observou sobre os altos níveis de satisfação em relação aos elementos 
estudados. Contudo, a empresa ainda necessita investir em melhorias nas suas instalações e em 
programas que visam o reconhecimento e desenvolvimento profissional de seus funcionários. 

Palavras-Chave: Motivação. Produtividade. Supermercados. 

 

1. Introdução 

Com o passar dos anos diversas mudanças vêm ocorrendo no mercado e, 

consequentemente, dentro das empresas. Questões políticas, econômicas, tecnológicas e 

sociais são as principais razões por essas mudanças, as quais atingem e influenciam 

fortemente tanto o comportamento do mercado como a maneira que as empresas trabalham. 

Devido a esse fato, as empresas se veem cada vez mais necessitadas de realizar investimentos 

no seu ambiente interno, tanto físico quanto emocional.  

A preocupação em desenvolver e manter um capital humano com as qualidades 

necessárias dentro da realidade de cada empresa sempre foi um fator indispensável. Contudo, 

devido a constante evolução do mercado e da sociedade em geral, tornou-se cada vez mais 

fundamental a preocupação com o bem estar emocional e, principalmente, com a motivação 

dos funcionários ao trabalho.  
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A motivação é um fator importante a ser estudado, observado e trabalhado dentro da 

empresa. Através desse estudo e observação pode-se identificar, por exemplo, possíveis 

causas do baixo rendimento dos funcionários e encontrar as melhores soluções a serem 

trabalhadas para esse tipo de problema.  

Atualmente o mercado enfrenta oscilações econômicas prejudiciais à sobrevivência 

das empresas. Sendo estas de extrema importância para a economia do país, é essencial que 

invistam não só nos aspectos físicos, mas também no bem estar e na motivação de seus 

funcionários ao trabalho. Fato que possibilitará uma melhor satisfação e rendimento desses 

funcionários dentro da empresa. 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar a motivação dos funcionários de um 

supermercado para identificar o nível de satisfação e insatisfação dos mesmos sobre essa 

questão e propor soluções aos problemas identificados. 

2. Referencial Teórico 

A maneira de agir de cada pessoa está ligada a sua conduta, e seu padrão de 

comportamento é identificado através da maneira como cada uma realiza suas tarefas no dia-

a-dia (CHIAVENATO, 1999).  

Wagner III e Hollenbeck (2000, p. 6) comentam que o comportamento organizacional 

“é um campo de estudo voltado a prever, explicar, compreender e modificar o comportamento 

humano no contexto das empresas”. Ou seja, através do estudo do comportamento 

organizacional, se é capaz de visualizar futuras ações dos indivíduos na organização e gerar 

esclarecimento sobre elas. Em consequência, tornar possível o impedimento de ações 

indesejadas através de modificações nos fatores causadores dessas ações. 

O comportamento se dá dentro de um contexto, aqui destacado como cultura 

organizacional, que segundo Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 501), “se refere a um sistema 

de valores compartilhado pelos membros de uma organização que a diferencia das demais”. 

Ainda que as organizações já possuam uma cultura bem estruturada, é essencial que se 

mantenham atentas às mudanças culturais externas, pois estas influenciam diretamente no 

comportamento das pessoas ligadas à organização e, consequentemente, na realização do seu 

trabalho. Esse fato leva a conclusão de que as organizações necessitam estar aptas a realizar 

possíveis adaptações na cultura interna, pois essa atitude, se planejada e implantada 
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corretamente, poderá torná-la um local onde o trabalho será realizado de maneira mais 

propícia à criação de sentimentos e resultados positivos (BOHLANDER; SNELL, 2009). 

Então, entendido que indivíduo se comporta dentro de um contexto grupal, a partir de 

da existência de uma cultura organizacional, ele age segundo sua motivação, que Robbins, 

Judge e Sobral (2010, p. 196) definem como: “o processo responsável pela intensidade, pela 

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

Segundo Carvalho e Serafim (2012, p. 12), “estar motivado significa ter direção, um 

objetivo ou meta”. Além disso, a motivação é capaz de evitar que as pessoas realizem diversas 

formas de comportamento ao longo de sua vida, sejam elas boas ou ruins (CARVALHO; 

SERAFIM, 2012). 

Um funcionário motivado tem muito mais chances de tornar sua produtividade alta, 

assim como, se sentir e mostrar-se altamente satisfeito com seu trabalho. Sua motivação 

também poderá induzi-lo a ser um funcionário responsável e respeitoso, aquele que evita 

faltar por pequenos motivos, apresenta-se prestativo e ágil na realização de suas tarefas, é 

atento e obedece as políticas e normas da empresa, entre outras qualidades essenciais para um 

bom desempenho e relacionamento de um funcionário dentro do ambiente de trabalho 

(MONTANA; CHARNOV, 2001). 

De acordo com Chiavenato (1999, p. 88): “para compreender-se o comportamento das 

pessoas, torna-se necessário conhecer sua motivação”. E se tratando de motivação, cada 

pessoa possui necessidades, valores, objetivos, desejos e capacidades diferentes, entre outras 

características incentivadoras da motivação que tendem a variar com o passar do tempo 

(CHIAVENATO, 1999). Por tratar-se de um tema com diversas abordagens relevantes, serão 

apresentadas a seguir as mais relevantes teorias motivacionais, com suas principais 

contribuições e características. 

Conhecida por Teoria de Maslow, seu autor Abraham H. Maslow acredita que a 

motivação surge através da busca pela satisfação das necessidades de cada pessoa, as quais 

seriam organizadas de forma hierárquica (VERGARA, 2003). 

Os níveis hierárquicos e as características das necessidades humanas podem ser 

observadas no quadro 1 a seguir: 

 
Quadro 1 — Características das necessidades humanas 
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Fonte: Adaptado de Schermerhorn Jr. (1999, p. 24); Montana (2001, p. 206). 
 

Já na denominada Teoria X e Y, Douglas McGregor sugere que é essencial atentar-se 

mais à questão das necessidades sociais e de autorrealização das pessoas no ambiente de 

trabalho (SCHERMERHORN JR., 1999). 

Por outro lado, segundo Frederick I. Herzberg, a motivação surge através da 

satisfação, tendo em vista dois fatores que explicariam o comportamento das pessoas no 

trabalho: fatores higiênicos (salário, benefícios sociais, condições físicas de trabalho, modelo 

de gestão, relacionamento com os colegas) e motivacionais (sentidos de autorrealização e 

reconhecimento) (VERGARA, 2003). 

De acordo com Chiavenato (1999, p. 96, itálico do autor), “os fatores de higiene 

poderão evitar que o trabalhador se queixe, mas não farão com que ele queira trabalhar mais 

ou com maior eficiência”. Já sobre os fatores motivacionais, Chiavenato (1999, p. 96.) 

comenta: “quando os fatores motivacionais são ótimos, elevam substancialmente a satisfação; 

quando estão precários, provocam ausência de satisfação”. 

Uma outra teoria motivacional bastante relevante é a Teoria de McClelland, onde o 

autor foca em três necessidades como essenciais para a realização da motivação: poder 

(socialização, status, prestígio, posições de influência), afiliação (desejo de amar e desejo de 

ser amado, de fazer amizades, de pertencer a um grupo) e realização (autoestima, 

Necessidades Nível Características Fonte
Necessidade da manutenção biológica: alimento, água e bem estar 
físico.

Schermerhorn Jr. (1999, p. 24).

Reflete a preocupação do indivíduo com a sobrevivência. Montana (2001, p. 206).
Necessidade de segurança, proteção e estabilidade nos 
acontecimentos da vida diária.

Schermerhorn Jr. (1999, p. 24).

Preocupação com a segurança e em evitar prejuízos. Montana (2001, p. 206).
Necessidade de amor, afeição, sentido de conexão nas relações com 
outras pessoas.

Schermerhorn Jr. (1999, p. 24).

O desejo normal do ser humano em ser aceito e parecido com os 
outros.

Montana (2001, p. 206).

Necessidade afetiva aos olhos dos outros; necessidade de respeito, 
prestígio, reconhecimento e autoestima, senso pessoal de 
competência, maestria.

Schermerhorn Jr. (1999, p. 24).

Motiva a pessoa a contribuir com esforços do grupo em troca de 
varias formas de recompensa q o reconhecimento pode trazer. 

Montana (2001, p. 206).

Necessidades de autoavaliação; crescer e usar habilidades ao 
máximo e com a maior criatividade possível.

Schermerhorn Jr. (1999, p. 24).

Conseguida quando o indivíduo experimenta, através do ato de 
realizar, sensação de crescimento e realização pessoal, de satisfação 
e conquista através de ações realizadas.

Montana (2001, p. 206).
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Secundário

Secundário
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autorrealização). Necessidades as quais as pessoas não nascem portando-as são obtidas por 

elas em meio à sociedade na qual vivenciam (VERGARA, 2003). 

Mais uma teoria relevante,  aa Teoria da Expectativa, cuja idéia central é a de que há 

uma associação do desempenho à recompensa. Onde o desempenho pessoal levará ou não a 

uma recompensa, o que incentivará ou não a motivação de melhoria do desempenho pessoal 

(VERGARA, 2003). 

Por fim, há a Teoria da Equidade, estabelecendo que a motivação reage à medida que 

há uma percepção pessoal de justiça quanto à igualdade das relações de trabalho (VERGARA, 

2003). 

Na teoria da equidade a maneira de pensar sobre as recompensas, independente do seu 

valor monetário, é fator que determina a motivação (Schermerhorn Jr., 1999).  Pois, de acordo 

com Schermerhorn Jr. (1999, p. 244), “as recompensas percebidas como equitativas terão um 

resultado positivo; as percebidas como não equitativas podem criar insatisfação e reduzir o 

desempenho”.  

Entre as teorias motivacionais aqui citadas, foram utilizadas as teorias de Maslow, 

Herzberg e McClelland para elaboração e análise do questionário. As mesmas auxiliaram a 

elaboração de proposta de melhorias para os problemas encontrados. 

Há ainda de se destacar para efeito deste estudo que a motivação e comportamento 

organizacionais se dão dentro de grupos, que acordo com Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 

262), “um grupo é definido como dois ou mais indivíduos, interdependentes e interativos, que 

se reúnem visando um determinado objetivo”.  

Existem dois tipos de grupos que se formam nas organizações, são eles os grupos 

formais e os grupos informais.  Sobre os quais Schermerhorn Jr. (1999, p. 286, negrito do 

autor) comenta: 

Os grupos oficialmente designados pela organização (aqueles que podem aparecer nos 

organogramas) são os grupos formais. São criados especificamente para executar tarefas 

consideradas essenciais à realização de objetivos operacionais importantes.  

Os grupos informais não são criados oficialmente para atender aos objetivos 

organizacionais e não são reconhecidos nos organogramas. São parte da estrutura informal e 

dos fluxos de comunicações informais que emergem das relações “naturais” ou “espontâneas” 

entre as pessoas. 
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Nas relações intergrupais e interpessoais, a comunicação e aliderança também 

assumem um importante papel. A comunicação, segundo Bowditch e Buono (2002, p. 81), “a 

comunicação é frequentemente definida como a troca de informações entre um transmissor e 

um receptor, e a interferência (percepção) do significado entre os indivíduos envolvidos”. Por 

isso a mensagem que será passada do transmissor ao receptor precisa ser desenvolvida e 

transmitida com clareza e objetividade, tendo assim uma maior preocupação de que não haja 

problemas de interpretação da mesma pelo receptor. 

Enquanto que a liderança é definida por Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 359) como 

“a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos”. 

Um líder precisa saber compartilhar conhecimento, cooperar na construção de valores 

e crenças organizacionais, ser hábil na identificação e resolução de problemas, ser criativo e 

saber lhe dar com as diferenças de seus subordinados (VERGARA, 2003). 

3. Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica de documentos 

publicados de diversos autores, a qual tem a finalidade de auxiliar numa melhor compreensão 

dos elementos contidos e problemas identificados na mesma (SILVA, 2003). E acompanhada 

de uma pesquisa descritiva, sobre a qual é possível obter uma melhor observação, registro e 

análise dos fatos sem haver manipulação dos mesmos (SILVA, 2003).  

Como o estudo de caso tem a finalidade de proporcionar um conhecimento mais 

aprofundado de um determinado estudo, de acordo com Triviños (1987), o mesmo foi 

escolhido para a realização deste trabalho. O mesmo incorporou-se a uma análise quantitativa 

dos dados coletados com os funcionários da empresa, na qual se utiliza uma descrição 

matemática dos fatos para descrever de forma mais rápida e precisa as características dos 

mesmos (SILVA, 2003).  

A amostra da pesquisa, na qual se estabelece as características de uma determinada 

população (SILVIA, 2003), foi de 10 funcionários ativos e disponibilizados na empresa. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário, ferramenta bastante útil quanto ao 

estudo de atitudes, crenças e valores de uma amostra (BOWTICH E BOUNO, 2002), 

contendo questões sobre a motivação dos funcionários da empresa, sendo aplicado aos 10 

funcionários da empresa.  
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A tabulação e análise dos dados coletados de foram realizadas ao auxílio do programa 

Excel. 

Realizou-se a soma das alternativas “sem importância” e “pouco importante” para 

quantificar o índice das questões interpretadas pelos respondentes da pesquisa como sendo 

sem importância para os mesmos. Para obter-se o índice das questões de importância, 

somaram-se as alternativas “importante” e “muito importante”. Os índices de satisfação foram 

obtidos sob a utilização da mesma técnica, somando-se as alternativas “satisfeito” e “muito 

satisfeito”; bem como os índices de insatisfação, somando-se as alternativas “insatisfeito” e 

“pouco satisfeito”. 

Para os índices gerais, utilizou-se uma medida aritmética. Técnica também utilizada 

nas questões de múltipla escolha e questões abertas.  

4.Apresentação e análise dos dados 

Segundo os respondentes, 60% trabalha há mais de 4 anos na empresa, 20% de 2 a 4 

anos, 10% de 1 a 2 anos e os outros 10% há menos de 1 ano. Destes, 70% afirmaram que já 

desempenharam mais de 1 cargo/função na empresa e entre os 30% que ainda não 

desempenharam, a maioria (67%) gostaria de desempenhar outro cargo/função, como mostra 

a tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 – Caracterização geral dos colaboradores 

 

 

Os resultados que se seguem, referem-se à resultados de levantamentos com foco em 

avaliação motivacional, que visam demonstrar o quanto os respondentes da pesquisa se 

sentem satisfeitos com questões relacionadas ao estímulo da motivação no trabalho. Também 

Indique seu tempo de experiência nesta empresa até o  momento Funcionários %

Menos de 1 ano 1 10%

De 1 a 2 anos 1 10%

De 2 a 4 anos 2 20%

Superior a 4 anos 6 60%

Já desempenhou mais de 1(um) cargo/função na empresa?

Sim 7 70%

Não 3 30%

Caso não tenha desempenhado mais de 1(um) cargo/função na
empresa, gostaria de desempenhar outro cargo/função?

Sim 2 67%

Não 1 33%

Fonte: eleborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2017).
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visamidentificar possíveis fatores problema causadores de insatisfação, fatores esses que 

podem interferir na motivação dos funcionários para o desempenho de suas tarefas. 

Na pesquisa realizada, 94% dos respondentes se mostraram satisfeitos quanto à 

realização das necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e autorrealização na 

empresa. Sendo as necessidades fisiológicas apresentadas com o maior índice de satisfação 

(variável 1), segundo a avaliação dos respondentes da pesquisa. Seguidas das necessidades de 

segurança (variável 2) e das necessidades sociais, de estima e autorrealização (variável 3), 

conforme a tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 – Índice geral de satisfação das necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e 
autorrealização 

 

Quanto aos aspectos higiênicos e motivacionais, 84% dos respondentes se mostraram 

satisfeitos quanto aos elementos que englobam os fatores higiênicos e motivacionais na 

empresa. Sendo o relacionamento pessoal (variável 2) e a remuneração e outros benefícios 

sociais (variável 4) apresentados com os maiores índices de satisfação, segundo a avaliação 

dos respondentes da pesquisa. Seguidos das tarefas, jornada, flexibilidade no trabalho 

(variável 3) e das oportunidades de crescimento e desenvolvimento (variável 5). Já as 

condições físicas de trabalho (variável 1) obtiveram o menor índice de satisfação perante a 

avaliação realizada respondentes da pesquisa, conforme a tabela 3 a seguir: 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Índice geral de satisfação dos fatores higiênicos e motivacionais 

Variável Questões % de satisfação

1 Necessidades fisiológicas 100%

2 Necessidades de segurança 95%

3 Necessidades sociais, de estima e autorrealização 86%

4 Índice geral de satisfação das necessidades 94%

Fonte: eleborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2017).
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Na pesquisa realizada, 77% dos respondentes se mostraram satisfeitos quanto às 

demais questões sobre elementos relacionados aos fatores higiênicos e motivacionais na 

empresa. Sendo a autoavaliação do desempenho (variável 1) apresentada com o maior índice 

de satisfação segundo a avaliação dos respondentes da pesquisa, s seguida da utilização de 

meios disponíveis para motivar o trabalho (variável 2). Porém, a realização profissional 

(variável 3), obteve o menor índice de satisfação na avaliação realizada respondentes da 

pesquisa, conforme a tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 – Índice geral de satisfação dos demais fatores higiênicos e motivacionais 

 

Em termos gerais, 85% (variável 1) dos respondentes se mostraram satisfeitos quanto 

às questões estudas sobre a motivação dos mesmos na empresa, e 15% (variável 2) se 

mostraram insatisfeitos. Conforme a figura 1 a seguir: 

Figura 1 – Índice de satisfação geral 

 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2017) 
 

5. Considerações finais 

Variável Questões % de satisfação

1 Condições físicas de trabalho 50%

2 Relacionamento interpessoal 100%

3 Tarefas, jornada, flexibilidade no trabalho 90%

4 Remuneração e outros benefícios sociais 100%

5 Oportunidades de crescimento e desenvolvimento 80%

6 Índice geral de satisfação dos fatores higiênicos e motivacionais 84%

Fonte: eleborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2017).

Variável Questões % de satisfação

1 Autoavaliação do desempenho 100%

2 Utilização de meios disponíveis para motivar o trabalho 70%

3 Realização profissional 60%

4 Índice geral dos fatores motivacionais (perguntas) 77%

Fonte: eleborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2017).
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O estudo da motivação visa além de identificar problemas que ameaçam o 

desempenho e a produtividade das pessoas no ambiente de trabalho e, consequentemente, a 

rentabilidade e lucratividade da empresa, encontrar as melhoras soluções para tais problemas. 

Sobre essa perspectiva, a presente pesquisa identificou um índice de 85% de satisfação geral 

da motivação dos funcionários da empresa estudada. Contudo, apesar de ser considerado um 

ótimo índice de satisfação geral, a empresa precisa se atentar a realizar melhorias em alguns 

fatores relacionados à motivação de seus funcionários para que o desempenho e a 

produtividade de todos venha a melhorar cada vez mais, haja visto que há um índice de 15% 

de insatisfação geral da motivação dos mesmos no ambiente de trabalho. 

Com relação às necessidades fisiológicas foi observado um índice de satisfação de 

100%, considerado muito bom. As necessidades de segurança também se apresentam com um 

excelente índice de satisfação, sendo este de 95%, com uma pequena baixa no quesito 

estabilidade de emprego, onde 90% se mostraram satisfeitos. E ainda que 70% percebam esse 

fator como importante, é essencial que a empresa se atente a essa questão mesmo não 

apresentando instabilidades empregatícias, pois conflitos internos podem ser a causa desse 

problema. 

As necessidades sociais, de estima e autorrealização se apresentam com 86% de 

satisfação. Apesar de um ótimo índice, 40% dos respondentes avaliaram como insatisfeitos 

em relação ao reconhecimento profissional. Pela importante atribuída como alta por 100% dos 

respondentes, sugere-se investimento no potencial dos bons funcionários com incentivos em 

meio de programas como funcionário do mês, treinamento ou elevação de cargo. Isso 

implicará também, na melhoria do sentimento sobre o status, ainda que apresentado com 90% 

de satisfação e indicado por 60% dos respondentes como um fator de importância, bem como, 

no sentimento de ser estar em uma posição de influência. Sendo este último fator apresentado 

com 80% de satisfação e 50% de importância.  

Quanto às condições físicas de trabalho, 50% se mostraram satisfeitos e 100% a 

indicaram como uma questão de importante valor no trabalho, representando um índice de 

satisfação consideravelmente bom. Porém, para evitar a insatisfação do funcionário no 

trabalho, sugere-se investir em reformas na estrutura física do ambiente de trabalho, em 

particular, na integração de equipamentos que melhorem a ventilação do mesmo, segundo as 

próprias sugestões dos 60% dos respondentes. 



 

 
XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração 
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro” 

ISBN 978-85-5806-003-5 
 

 

Goiânia, 28 de  setembro de 2018 

442 

O relacionamento interpessoal apresenta-secomalto índice de satisfação e importância 

( 100%), indicando assim que os superiores e colaboradores compartilham um clima 

harmonioso no ambiente de trabalho, o que não implicará em mudanças a serem realizadas 

nessa área.  

Com um ótimo índice de 80% de satisfação em meio aos 90% de respondentes que 

avaliaram as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional como um fator 

importante, a empresa mostra-se emprenhada nessa questão. Contudo, para evitar a 

insatisfação de seus funcionários no trabalho, é importante que a empresa se utilize da 

sugestão dada na questão referente ao reconhecimento profissional. Levando em consideração 

a adoção de treinamentos além dos obrigatórios, os quais poderão instigar ainda mais a busca 

pelo conhecimento e a criatividade dos funcionários, além de beneficiar o relacionamento 

interpessoal da empresa. 

A flexibilidade do horário de trabalho e a possibilidade de conciliar o trabalho com a 

vida familiar e outros assuntos pessoais obteve um índice de 90% de satisfação, o qual foi 

avaliado por 100% dos respondentes com fator importante e adequadamente desenvolvido 

pela empresa. Inclusive, também se mostra competente na realização de suas obrigações, 

sendo estas especificadas na variável relacionada à remuneração e outros benefícios sociais. 

Variável avaliada com 100% de satisfação pelos respondentes da pesquisa, os quais, 

inteiramente, também a avaliaram como sendo um importante fator. 

Na pesquisa, os respondentes ainda tiveram a oportunidade de se autoavaliarem quanto 

ao seu desempenho no trabalho, dos quais 100%  se autoavaliaram satisfeitos nesse quesito e 

50% o associaram como sendo um fator importante no trabalho. 

A autonomia e poder, a qual 60% dos respondentes avaliaram como um fator 

importante obteve um índice de 90% de satisfação. Mostrando assim, que a empresa não 

apresenta muita rigidez perante seus funcionários em relação à execução de suas atividades. 

Índice que pode ser melhorado ao longo da adoção medidas que facilitam a oportunidade de 

seus funcionários avaliarem e sugerirem melhorias sobre a execução de suas tarefas. 

Quanto à realização profissional, 60% dos respondentes se mostraram satisfeitos em 

relação aos 100% que a avaliaram como sendo um fator importante no trabalho. Nesta questão 

também se aplica a sugestão dada no quesito sobre o reconhecimento profissional, sendo esta 
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voltada mais para o incentivo do recrutamento interno e intercâmbio dos funcionários entre os 

demais setores. 

Apesar dos altos índices de satisfação, 30% dos respondentes da pesquisa não 

acreditam que seus superiores usam os meios disponíveis para motivar o seu desempenho no 

trabalho. Mesmo sendo um índice relativamente baixo, é importante que a empresa crie e 

aperfeiçoe programas de avaliação, sugestões de melhoria e desenvolvimento profissional. 

Inclusive, que realize reuniões interativas sobre questões relacionadas ao cotidiano da 

empresa, em que se possam envolver todos os integrantes da organização. 

Com a implantação das sugestões de melhoria disponibilizadas, a empresa poderá 

diminuir o nível de insatisfação e desmotivação dos seus funcionários, aumentando assim o 

desempenho e produtividade dos mesmos na realização de suas tarefas, já que 70% dos 

respondentes da pesquisa indicaram a satisfação como sendo um fator indispensável para um 

bom desempenho no trabalho. Possibilitando, também, um maior incentivo à presença da 

motivação aos envolvidos nas atividades da empresa, o que por consequência, resultará numa 

maior lucratividade, competitividade e sobrevivência da mesma no mercado. 

É importante também que se elabore indicadores de avaliação para que se possa 

mensurar o sucesso das mudanças a serem realizadas.  

Para aprofundar o conhecimento sobre o tema e assim melhorar a identificação de 

problemas e soluções para os mesmos, inclusive para melhor combater resistências às 

mudanças, sugere-se leitura complementar de livros e outros documentos publicados 

referentes à motivação e à mudança organizacional.  
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